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বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে করদোদরশি (দেদরাবাাংলা) 

২০২০-২১ অর্ থবছদরর তৈমানসক (জানুয়ানর-মার্ থ, ২০২১) কম থসম্পােি মূল্যায়ি প্রনৈদবেি 

 

ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগ

ত 

উদ্দেদ্দশ্য

র মান 

(Weig

ht of 

Strate

gic 

Object

ive) 

 ার্ যক্রম (Activities) 
 ম যসম্পাদন 

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

গণিা 

েদ্ধনৈ 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান  

(Weight 

of Perfor-

mance 

Indicator

s) 

লক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়  ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

অজথি সাধারণ 

স্কার 

 

নিধ থানরৈ 

স্কার 

(%) 

 অসাধারর্ 

 

অনত 

উত্তম 

 

উত্তম 

 

চলনত মান 

 

চলনত 

মাদ্দনর 

ননদ্দে 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬  

[১] জ্বালানি ও 

খনিজ সম্পদের 

সাদভ থ, অনুসন্ধাি, 

আহরি ও নবেণি  

Kvh©µg 

স্জারোরকরণ 

 

১২ 

[১.১] ভূ-তানি  জনরপ [১.১.১] জনরপকৃত সমনি লা.ন .

নম. 
২ 

৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৬৫ ৭০% 
১.৪ 

[১.২]  ২নি নসসনম  

জনরপ 

[১.২.১] জনরপকৃত সমনি লা.ন .

নম. 
৪ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ - - - 

[১.৩] জ্বালাননর নিনিন্ন 

উৎদ্দসর অনুসন্ধান 

 [১.৩.১] অনুসন্ধানকৃত 

জ্বালাননর উৎস 

সমনি সংখ্যা ৪ ১ ১ ১ - - - - - 

[১.৪] কঠিি নশলা নবেণি [১.৪.১] নবেণিকৃৈ 

কঠিি নশলা 

সমনি ল.‡g. 

Ub 

২ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ২.৬৪ ৪৩.৯৯% - 

[২] জ্বালানির 

উৎোেি ও আহরণ 

বৃনদ্ধকরণ 

৩০ [২.১] গ্যাস উৎপাদন 

 

[২.১.১] উৎপানদত 

গ্যাস (নিদ্দদশী)  

সমনি নিনসএফ ৭ ৫০৫.৮২ ৪৫৪ ৪০৪ ৩৫৩ ৩০৩ ১৪৬.৩১৭ ২৮.৯২৭% ২.০২৫ 

[২.১.২] উৎপানদত 

গ্যাস (দ্দদশী) 

সমনি নিনসএফ ৬ ৩১৮ ২৮৬ ২৫৫ ২২৩ ১৯০ ৭৪.৭৭৯ ২৩.৫১৫% ১.৪১১ 

[২.২] উন্নয়ন কূপ খনন ও 

কূদ্দপর ওয়া যওিার/ 

নরদ্দমনিয়াল ওয়া য 

[২.২.১] খননকৃত কূপ সমনি সংখ্যা ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ১ ২৫% ১ 

[২.৩]  কপদ্দরানলয়াম 

করািাক্টস্ এর উৎপাদন  

[২.৩.১] উৎপানদত 

কপদ্দরানলয়াম করািাক্টস  
সমনি নম.নল. ৪ ৫৫০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ১২৯.৪৩৯ ২৩.৫৩৪% ০.৯৪১ 

[২.৪] এলএননজ আমদানন  [২.৫.১] আমদাননকৃত 

এলএননজ 

সমনি এমটি ৫ ৪.৪২৭ ৩.৯৮৪৩ ৩.৫৪১৬ ৩.০৯ ২.৬৫৬২ ০.৯১৮১ ২০.৭৩৯% ১.০৩৭ 

[২.৫]  য়লা আহরর্ ও 

মজুদ 

 [২.৬.১] আহনরত 

 য়লা 

সমনি নম.দ্দম. 

টন 

৪ ০.৩৫ ০.৩১ ০.২৮ ০.২৪ ০.২১ ০.২৫৩ ৭২.২৮৬% ১.৩৮৩ 

[৩] জ্বালানির 

সঞ্চালন ব্যিস্থা 

শনিশালী রর্ 

১১ [৩.১] গ্যাস সঞ্চালন ও 

নিতরর্ পাইপলাইন 

সম্প্রসারর্ 

[৩.১.১] গ্যাস সঞ্চালন 

পাইপলাইন 

সমনি ন .নম. ৩ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৯ ১০ ৭০% ২.১ 

[৩.১.২] গ্যাস নিতরর্ 

পাইপলাইন 

সমনি ন .নম. ৩ ৮৫ ৭৬ ৬৮ ৫৯ ৫১ ২০.৭৮ ২৪.৪৪৭% ০.৭৩৩ 
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ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশল

গত 

উদ্দেদ্দশ্য

র মান 

(Weig

ht of 

Strat

egic 

Objec

tive) 

 ার্ যক্রম (Activities) 
 ম যসম্পাদন 

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

গণিা 

েদ্ধনৈ 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান  

(Weight 

of Perfor-

mance 

Indicator

s) 

লক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়   ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

অজথি সাধারণ 

স্কার 

 

নিধ থানরৈ 

স্কার (%) 

 
অসাধারর্ 

অনত 

উত্তম 
উত্তম চলনত মান 

চলনত 

মাদ্দনর 

ননদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬  

  [৩.২] ওদয়ল স্হড 

কদেসর স্থােি ও গ্যাস 

স্েশি নিম থাণ 

[৩.২.১] স্থানেৈ ওদয়ল 

স্হড কদেসর  

সমনি সাংখ্যা ৩ ৬ ৫ ৫ ৪ ৪ ৬ ১০০% ৩ 

[৩.২.২] নিনম থৈ গ্যাস 

স্েশি  

সমনি সাংখ্যা ২ ৪ ৪ ৩ ২ ২ ১ ২৫% ০.৫০ 

[৪]জ্বালাননর সাশ্রয়ী 

ব্যিহার নননিত রর্ 

এিং অপচয় করাদ্দধ 

দক্ষ্ ব্যিস্থাপনা গদ্দে 

কতালা 

১৫ [৪.১]  নসদ্দেম লস 

হ্রাস দ্দে অবিধ গ্যাস 

সংদ্দর্াগ নিনিন্ন রর্ 

[৪.১.১] নিনিন্নকৃত 

সংদ্দর্াগ 

সমনি সংখ্যা ৫ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ৭০০০ ৬০০০ ৭৯৬৮ ৭৯.৬৮% - 

[৪.২]  নর-কপইি 

/ইনিনসযুি নমটার স্থাপন 

 

[৪.২.১] নমটার স্থাপন সমনি সংখ্যা ৪ ৫০০০০ ৪৫০০০ 

 

৪০০০০ 

 

 

৩৫০০০ 

 

৩০০০০ ৯৪১৮ ১৮.৮৩৬% ০.৭৫৩৪ 

[৪.৩] মানি সম্পদ উন্নয়ন [৪.৩.১] জনিল 

রনশনক্ষ্ত 

সমনি সংখ্যা ৬ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৮০০ ৩৫০০ ২৬৫৩ ৫৩.০৬% ২.১৫৩ 

[৫] স্বসরকানর 

নবনিদয়াগ নবকাদশ 

েেদেে গ্রহণ 

৭ [৫.১] স্বজা/এসইদজড 

নশল্পাঞ্চদল   গ্যাস 

সাংদ াদগর আদবেি 

নিষ্পনিদৈ সময়সীমা 

[৫.১.১] আদেশ জারী সমনি নেি 

২ ৩০ ৩৫ ৪০ ৪৫ 

 

 

৫০ 

- - - 

[৫.২] ওএসএস এর 

মাধ্যদম স্সবা প্রোি 

[৫.২.১] আদেশ জারী সমনি ৈানরখ 
২ 

৩১-১২-

২০২০  

৩১-০১-

২০২১  

২৮-০২-

২০২১  

৩১-০৩-

২০২১  

৩০-০৪-

২০২১  

৩১-১২-

২০২০ 

- - 

[৫.৩] বাস্তবায়ি ও 

েনরবীেণ 

[৫.৩.১] প্রেি স্সবা 

সম্পদকথ মৈামৈ 

সাংগ্রদহর েদ্ধনৈ ও 

সাংখ্যা 

সমনি সাংখ্যা 

১.৫ ৪ ৩ ২ ১ 

 

 

১ 

৪ ১০০% ১.৫ 

[৫.৪] ওএসএস সম্পনকথৈ 

ৈথ্য প্রর্ার ও স্সবা প্রার্ী 

কর্তথক ৈথ্য জািার সুদ াগ 

[৫.৪.১] েদ্ধনৈ ও 

সাংখ্যা 

সমনি সাংখ্যা 

১.৫ ৪ ৩ ২ ১ 

 

১ 

৬ ১০০% ১.৫ 

                                                                                                                                                                                                                                            প্রকৃৈ অজথি ২১.৪৩৬৪ 
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কলাম-১  লাম-২  লাম-৩  লাম-৪  লাম-৫  লাম-৬  লাম-৭ 

ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সুচ  

(Performance Indicator) 

 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লক্ষ্যমাত্রার মান ২০২০-২১ 

অজথি সাধারণ 

স্কার 

 

নিধ থানরৈ 

স্কার (%) 

 

অসাধারর্ 

(Excellent) 

অনত 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলনত মান 

(Fair) 

চলনতমাদ্দনর 

ননদ্দে 

(Poor) 

   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
   

[১] দাপ্তনর  

 ম য াদ্দে স্বচ্ছতা 

বৃনি ও জিািনদনহ 

নননিত রর্ 

১০ 

[১.১] বানষ থক কম থসম্পােি চুনি (এনেএ) 

বাস্তবায়ি। 

[১.১.১] এনপএ’র স ল ত্রত্রমানস  

প্রনৈদবেি ওদয়বসাইদে প্রকানশৈ 
সাংখ্যা ২ ৪ - - - - 

১ ২৫% ০.৫০ 

[১.১.২] এনপএ টিদ্দমর মানস  সিা 

অনুনিত 
সংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

৩ ২৫% ০.২৫ 

[১.২] শুদ্ধার্ার/উিম র্র্ থার নবষদয় 

অাংশীজিদের সদে মৈনবনিময় 
[১.২.১] মতনিননময় সিা অনুনিত সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

১ ২৫% ০.৫০ 

[১.৩] অনভদ াগ প্রনৈকার ব্যবস্থা নবষদয়  

স্সবাগ্রহীৈা /অাংশীজিদের অবনহৈকরণ 

[১.৩.১] অিনহত রর্ সিা 

আদ্দয়ানজত 
সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

১ ২৫% ০.২৫ 

[১.৪] স্সবা প্রোি প্রনৈশ্রুনৈ নবষদয়  

স্সবাগ্রহীৈাদের অবনহৈকরণ  

[১.৪.১] অিনহত রর্ সিা 

আদ্দয়ানজত   
         সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

 
- 

২ ৫০% ১ 

[১.৫]  ৈথ্য বাৈায়ি হালিাগাে সাংক্রান্ত 

তৈমানসক প্রনৈদবেি উর্ধ্থৈি কর্তথেদের 

নিকে স্প্ররণ 

[১.৫.১]  তৈমানসক প্রনৈদবেি 

স্প্রনরৈ 
        সাংখ্যা  ২ ৪ ৩    

১ ২৫% ০.৫০ 

[২]  ম যসম্পাদদ্দন 

গনতশীলতা আনয়ন 

ও কসিার মান বৃনি 

৯ 

[২.১] ই-ননি িাস্তিায়ন 
[২.১.১] ই-ননিদ্দত কনাট 

ননষ্পনত্তকৃত 
% ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

৮০% 

 

১০০% - 

[২.২] নিনজটাল কসিা  চালু রর্ 
[২.২.১] এ টি নতুন নিনজটাল 

কসিা চালুকৃত 
সংখ্যা ২ ১৫-২-২১ 

১৫-৩-

২১- 

১৫-৪-

২১ 
১৫-৫-২১ - 

১৫-২-২১ ১০০% ২ 

[২.৩] কসিা সহনজ রর্ 
[২.৩.১] এ টি  সহনজকৃত কসিা 

অনধদ্দক্ষ্দ্দত্র িাস্তিানয়ত 
সংখ্যা ২ ২৫-২-২১ 

২৫-৩-

২১- 

২৫-৪-

২১ 
২৫-৫-২১ - 

১৫-২-২১ ১০০% ২ 

[২.৪]  ম যচারীদ্দদর রনশক্ষ্র্ রদান 

[২.৪.১] প্রদৈেক  কম থর্ারীর জন্য 

প্রনশেণ আদয়ানজৈ 
জনঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০  

১১.২৫৫ ২২.৫১% ০.২২৫১ 

[২.৪.২]  ১০ম স্গ্রড ও ৈদুর্ধ্থ 

প্রদৈেক কম থর্ারীদক এনেএ নবষদয়  

প্রেি প্রনশেণ 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

১ ২০% ০.১৭৪৮ 

[২.৫] এনপএ িাস্তিায়দ্দন রস্ণাদনা রদান 

[২.৫.১] নুযনতম এ টি আওতাধীন 

দপ্তর/ এ জন  ম যচারীদ্দ  এনপএ 

িাস্তিায়দ্দনর জন্য রদ্দর্াদনা 

রদানকৃত 

সংখ্যা ১ ১ - - - - 

- - - 
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কলাম-১  লাম-২  লাম-৩  লাম-৪  লাম-৫  লাম-৬  লাম-৭ 

ক ৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন সুচ  

(Performance 

Indicator) 

 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন সূচদ্দ র মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

 

লক্ষ্যমাত্রার মান ২০২০-২১ 

অজথি সাধারণ 

স্কার 

 

নিধ থানরৈ 

স্কার (%) 

 

অসাধারর্ 

(Excellent) 

অনত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চলনত মান 

(Fair) 

চলনতমাদ্দনর 

ননদ্দে 

(Poor) 

   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%    

[৩] আনি য  ও 

সম্পদ ব্যিস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৬ 

 

[৩.১] বানষ থক ক্রয় 

পনর েনা িাস্তিায়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় পনর েনা 

অনুর্ায়ী ক্রয় সম্পানদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

৩১.৪৬% 

 

 

৩১.৪৬% 

 

০.৩১৪৬ 

[৩.২] িানষ য  উন্নয়ন 

 ম যসূনচ (এনিনপ)/িাদ্দজট 

িাস্তিায়ন 

[৩.২.১] িানষ য  উন্নয়ন 

 ম যসূনচ (এনিনপ)   /িাদ্দজট 

িাস্তিানয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

৭৪.০৮ 

** 

৭৪.০৮% ০.১৪৯৮ 

[৩.৩] অনিট আপনত্ত 

ননষ্পনত্ত  ার্ যক্রদ্দমর উন্নয়ন 

[৩.৩.১] নৈেেীয় সভায় 

উেস্থােদির জন্য মন্ত্রণালদয়  

প্রস্তাব স্প্রনরৈ 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

২.০৯ ০.০৩ ০.০৩ 

[৩.৩.২] অনিট আপনত্ত 

ননষ্পনত্তকৃত 
% ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

৩.৬০ ০.১০ ০.১০ 

[৩.৪] হালিাগােকৃৈ স্থাবর 

ও অস্থাবর সম্পনির 

ৈানলকা মন্ত্রণালয়/নবভাদগ 

স্প্ররণ 

[৩.৪.১] হালিাগােকৃৈ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পনির 

ৈানলকা মন্ত্রণালয়/নবভাদগ 

স্প্রনরৈ 

ৈানরখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 

- - - 

                                                                                                                                                                                                                                                                           প্রকৃৈ অজথি  
৭.৯৯৪৩ 

                                                                                                                                                                                                                                                                  সব থদমাে  প্রকৃৈ অজথি    
২৯.৪৩০৭  

** জুলাই,২০২০ হদৈ মার্ থ,২০২১ – ৭৪.০৮% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


