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বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে করদোদরশি (দেদরাবাাংলা) 

 ২০২১-২২ অর্ থবছদরর বানষ থক কর্ থসম্পােি চুনির ১র্ তৈর্ানসক (জুলাই - সসদেম্বর) মূল্যায়ি প্রনৈদবেি 

 

কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র 
কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্রত্রর র্ান 
কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন  সূচক 

গণিা 

েদ্ধনৈ 
একক 

কর্ মসম্পাদন 
সূচত্রকর র্ান 

লেযর্াত্রা/ননর্ মায়ক 

২০২১-২২ 
অসাধারর্ ১০০% 

অজথি সাধারণ সকার 
নিধ থানরৈ 

সকার (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[১] জ্বালানির 

উৎোেি ও 

আহরণ বৃনদ্ধকরণ 

২৩ 

[১.১] গ্যাস উৎপাদন 
 

[১.১.১] উৎপানদত গ্যাস (আওনস) সর্নি নিনসএফ ৪ ৫৩০ ১৩৫.৩৭৭ ২৫.৫৪% ১.০২ 

[১.১.২] উৎপানদত গ্যাস (জাতীয় 

ক্ষকাম্পানন) 
সর্নি নিনসএফ ৩ ২৬০ ৭৬.৬৩৯ ২৯.৪৮% ০.৮৮ 

[১.২] এলএননজ আর্দানন [১.২.১] আর্দাননকৃত এলএননজ সর্নি এর্টি ৪ ৫.০০ ১.৩৬২ ২৭.২৪% ১.০৯ 

[১.৩] কয়লা আহরর্ ও র্জুদ [১.৩.১] আহনরত কয়লা সর্নি লে.ত্রর্. টন ৪ ৬.০০ ০.০৬৬ ১.১০% ০.০৪ 

[১.৪] ক্ষপত্ররানলয়ার্ ক্ষরাডাক্টস্ এর 

উৎপাদন  
[১.৪.১] উৎপানদত ক্ষপত্ররানলয়ার্ ক্ষরাডাক্টস  সর্নি নর্.নল. ৩ ৪৩৫ ১০৪.০২২ ২৩.৯১% ০.৭২ 

[১.৫] উন্নয়ন কূপ খনন ও কূত্রপর 

ওয়াকমওভার/নরত্রর্নডয়াল ওয়াকম 
[১.৫.১] কূপ খননকৃত ও  কূত্রপর 

ওয়াকমওভার/ নরত্রর্নডয়াল ওয়াকম 

সম্পন্নকৃত 

সর্নি সংখ্যা ৩ ৪ - -  

[১.৬] ল্যান্ডদবইজড এলএিনজ 

টানর্ থিাল নির্ থাদণর জন্য RFP প্রণয়ি 

[১.৬.১] RFP প্রণীৈ ৈানরখ ৈানরখ ২ ০৩.১২.২১ - -  

[২] জ্বালানি ও 

খনিজ সম্পদের 

সাদভ থ, অনুসন্ধাি, 

আহরি ও নবেণি  

Kvh©µg 

সজারোরকরণ  

১৭ 

[২.১] জ্বালাননর নিনভন্ন উৎত্রসর 

অনুসন্ধান 
[২.১.১] অনুসন্ধানকৃত জ্বালাননর উৎস সর্নি সংখ্যা ৪ 

২ 
- -  

[২.২] ২নড নসসনর্ক জনরপ [২.২.১] জনরপকৃত সর্নি লা.নক.নর্. ৪ ১০০০ - -  

[২.৩] ভূ-তানিক জনরপ [২.৩.১] জনরপকৃত সর্নি লা.নক.নর্. ৪ ৯০ - -  

[২.৪] কঠিি নশলা নবেণি [২.৪.১] নবেণিকৃৈ কঠিি নশলা সর্নি ল.‡g. Ub ৪ ৮ .০০ ২.৯৫৫ ৩৬.৯৪% ১.৪৮ 

[২.৫] সবসরকানর নবনিদয়াগ নবকাদশ 

েেদেে গ্রহণ 

[২.৫.১] সবজা/এসইদজড নশল্পাঞ্চদল   

গ্যাস সাংদ াদগর আদবেি নিষ্পনিদৈ 

সর্য়সীর্া 

সর্নি নেি ১ ৩০ 

-  

 

[৩] জ্বালাননর 

সাশ্রয়ী ব্যিহার 

নননিতকরর্ এিং 

অপচয় ক্ষরাত্রধ দে 

ব্যিস্থাপনা গত্রে 

ক্ষতালা 
১৬ 

[৩.১] ক্ষখলাপী গ্রাহক ও অবিধ গ্যাস 

সংত্রর্াগ নিনিন্নকরর্ 
[৩.১.১] নিনিন্নকৃত সংত্রর্াগ সর্নি সংখ্যা ৪ ৪৫০০ ৩৫৯২ ৭৯.৮২% ৩.১৯ 

[৩.২] নর-ক্ষপইড/ইনভনসযুক্ত নর্টার 

স্থাপন 
[৩.২.১] নর্টার স্থাপন সর্নি সংখ্যা ৩ ৫০,০০০ ৩২,৮৪৩ ৬৫.৬৯% ১.৯৭ 

[৩.৩] গ্যাস সিটওয়াকথ অদটাদর্শদির 

জন্য েরার্শ থক কর্তথক চূড়ান্ত প্রনৈদবেি 

োনখল 

[৩.৩.১] প্রনৈদবেি োনখলকৃৈ ৈানরখ ৈানরখ ২ ২৮.০৪.২২ - -  

[৩.৪] এলএিনজ/গ্যাস ভর্তথকী 

িীনৈর্ালার খসড়া প্রণয়ি 

[৩.৪.১] িীনৈর্ালার খসড়া প্রণীৈ ৈানরখ ৈানরখ ২ ৩১.১০.২১ - -  

[৩.৫] র্ানি সম্পদ উন্নয়ন [৩.৫.১] রনিনেত জনিল সর্নি সংখ্যা ৩ ৪১০০ ১৮৯৮ ৪৬.২৯% ১.৩৯ 

[৩.৬] অভযন্তরীণ নশখি সসশি 

েনরচালিা 

[৩.৬.১] নশখি সসশি েনরচানলৈ সর্নি সংখ্যা ২ ৪ - -  
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কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র 
কর্ মসম্পাদন 

ক্ষেত্রত্রর র্ান 
কার্ মক্রর্ কর্ মসম্পাদন  সূচক 

গণিা 

েদ্ধনৈ 
একক 

কর্ মসম্পাদন 
সূচত্রকর র্ান 

লেযর্াত্রা/ননর্ মায়ক 

২০২১-২২ 
অসাধারর্ ১০০% 

অজথি 
সাধারণ 

সকার 

নিধ থানরৈ 

সকার (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[৪] জ্বালানির সঞ্চালন 

ও নিতরর্ ব্যিস্থা 

িনক্তিালীকরর্ 

১৪ 

[৪.১] গ্যাস সঞ্চালন ও নিতরর্ 

পাইপলাইন সম্প্রসারর্ 

[৪.১.১] সম্প্রসানরত গ্যাস  সঞ্চালন 

পাইপলাইন 
সর্নি নক.নর্. ৩ ৬০ - -  

[৪.১.২] সম্প্রসানরত গ্যাস  নিতরর্ 

পাইপলাইন 

সর্নি নক.নর্. ৩ ৭০ ১৬.৮৪০ ২৪.০৬% ০.৭২ 

[৪.২] গ্যাস সেশি নির্ থাণ [৪.২.১] নিনর্ থৈ গ্যাস সেশি  সর্নি সাংখ্যা ৩ ৩ - -  

[৪.৩] ওদয়লদহড কদেসর স্থােদির 

উদযাগ গ্রহণ  

[৪.৩.১] ৭টি কদেসরর তবদেনশক 

র্ালার্াল সাংগৃহীৈ 

গড় % 
২ ৪০ 

- -  

[৪.৪] গ্যাস সঞ্চালি োইেলাইদির 

ম্যাে নডনজটালাইদজশি 

[৪.৪.১] নডনজটালাইজকৃৈ োইেলাইি 

এর ম্যাে 

সর্নি নক.নর্. 
২ ১০০০ 

-   

[৪.৫] Onstream 

cleaning/ Intelligent 

pigging কাজ সম্পােি 

[৪.৫.১] pigging কাজ সম্পােিকৃৈ সর্নি নক.নর্. ১ ৬০    

সব থদর্াট  প্রকৃৈ অজথি ১২.৫১ 

  


