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চদরাফাাংরায কভমম্পাদননয ার্ফ মক র্িত্র
(Overview of the Performance of Petrobangla)
াম্প্রর্িক অজিন, িযানরঞ্জ এফং বর্ফষ্যৎ র্যকল্পনা
াম্প্রর্িক ফছযমূনয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ
চদদয আথ ি-াভাচজক অফস্থায উন্নচতয াদথ াদথ জ্বারাচনয োচদা দ্রুত বৃচদ্ধ াদে। উন্নয়দনয ধাযা অব্যাত যাখায রদক্ষয অচযাম ি
জ্বারাচন যফযা বৃচদ্ধ কযদত যকায অতযন্ত জাগ ও তৎয। গত কদয়ক ফছদয জ্বারাচন তথা গ্যা ও কয়রা খাদত উৎাদন বৃচদ্ধ,
অফকাঠাদভা উন্নয়ন ও কাচযগযী ক্ষভতা বৃচদ্ধয রদক্ষয চফচবন্ন কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা দয়দছ। াম্প্রচতক ভদয় চদরাফাাংরায আওতায়
৪টি অনুন্ধান কূ খনন, ৩২টি উন্নয়ন ও ওয়াকিওবায কূ খনন এফাং ১টি গ্যা চক্ষত্র (রূগঞ্জ) আচফষ্কৃত দয়দছ। ১টি খনন চযগ ও ৩টি
প্রদ প্লান্ট াংগ্র কযা দয়দছ। এছাড়া ১০৯৪০ রাইন চক.চভ. চিভাচত্রক এফাং ১৪৫৩ ফগ ি চক.চভ. চত্রভাচত্রক জচয ম্পন্ন কযা দয়দছ।
২০১২ াদরয জুরাই ভাদ গ্যা যফযা ২২৩০ এভএভচএপচড চছর, মা ফতিভাদন বৃচদ্ধ চদয় ২৭৪০ এভএভচএপচডদত উন্নীত
দয়দছ। ফড়পুকুচযয়া কয়রা খচনয ফতিভান দদচনক গড় উৎাদদনয চযভাণ প্রায় ৪০০০ চভচরক টন। উদেখ্য, চদরাফাাংরা কর্তিক
২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-১৬ অথ িফছদয চচডবযাট, চডএএর, রবযাাং, আয়কয ও এচড বযাট ইতযাচদ ফাফদ যকাচয
চকালাগাদয মথাক্রদভ ৫৩৭৭.৯৪ চকাটি টাকা, ৬১৮০.৯৮ চকাটি টাকা ও ৭৫২১.৫৭ চকাটি টাকা জভা চদয়া দয়দছ।

ভস্যা এফং েযাদরঞ্জমূ
চদদয প্রধান জ্বারাচন প্রাকৃচতক গ্যাদয ব্যফায ক্রভান্বদয় বৃচদ্ধ াদে। ফতিভাদন গ্যাদয োচদা প্রায় ৩,৪০০ এভএভচএপচড এয
চফযীদত ২,৭৪০ এভএভচএপচড াদয যফযা কযা ম্ভফ দে। এছাড়াও গ্যাদয সুপ্ত োচদা ৫০০ এভএভচপচড দত াদয ফদর
অনুচভত য়। ফতিভাদন ২৬টি গ্যা চপদে অফচষ্ট ভজুদদয চযভাণ ১২.৭৪ টিচএপ। এ ভজুদ িাযা এখনই োচদা অনুমায়ী গ্যা
যফযা কযা ম্ভফ দে না। উনেখ্য, র্কছু র্কছু র্পনে উৎ পাদন হ্রাস পপলও কিছু কিছু কিলে আগামীলে উৎ পাদন বৃকি পালে
েল আলা িরা যায়। সুতযাাং উৎাদন বৃচদ্ধ ও নতুন গ্যা চক্ষত্র আচফষ্কায এই মুহূদতি গ্যা চক্টদযয জন্য ফড় েযাদরঞ্জ। এছাড়া
ফতিভান চপ্রক্ষাদট আচফষ্কৃত কয়রাদক্ষত্র দত কয়রা উৎাদনও একটি ে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 দয়দছ। 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 আদছ। অনুন্ধান কাম িক্রদভয জন্য াম্প্রচতক ভদয়
ফাদক্সদক অতীদতয চম চকান ভদয়য চেদয় কাচযগযীবাদফ অচধকতয চিারী কযা দয়দছ 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 ওয়াকিওবায কূ) খনন কযায চযকল্পনা যদয়দছ। এ কর কূ দত আনুভাচনক দদচনক
৯৪৩-১১০৫ চভচরয়ন ঘনফুট গ্যা উৎাদন দফ ফদর আা কযা মায়। এছাড়া চদদয ক্রভফধ িভান জ্বারাচন োচদা চভটাদনায রদক্ষয
স্বল্পতভ ভদয়য ভদে এরএনচজ আভদাচনয কাম িক্রভ েরভান আদছ। এরএনচজ আভদাচনয ভােদভ ২০১৮ াদরয ভদে দদচনক ১০০০
চভচরয়ন ঘনফুট গ্যা যফযা কযা ম্ভফ দফ। এছাড়া, যকায কর্তিক কক্সফাজাদযয ভদখারী ও কুতুফচদয়ায় এফাং টুয়াখারীয
ায়যায় প্রচতটি দদচনক ১০০০ চভচরয়ন ঘনফুট ক্ষভতাম্পন্ন ২টি
Land Based এরএনচজ টাচভিনার স্থাদনয কাম িক্রভ গ্রণ কযা
দয়দছ। গ্যাদয অেয় ও চদে র চযাধ, ব্যফস্থানা ও জ্বারাচন ব্যফাদয দক্ষতা বৃচদ্ধয রদক্ষয আফাচক গ্যা গ্রাদকয আচিনায়
চপ্র-চ ড গ্যা চভটায স্থান কযা দফ এফাং চদজ জ্বারাচন চাদফ কয়রায উৎাদন বৃচদ্ধয রদক্ষয নতুন নতুন প্রকল্প গ্রণ কযা দে।

২০১৭-১৮ অর্ মফছনযয ম্ভাব্য প্রধান কা ক্রভ










চিভাচত্রক জচয-৩৫০০ রাইন চক.চভ.;
চত্রভাচত্রক জচয-৬০০ ফগ ি চক.চভ.;
অনুন্ধান কূ খনন-৫টি {ভবারা নর্ ম-১, াফাজপুয ইস্ট-১, ারদা নর্ ম-১ এফং ভমুিাং াউর্-১ ও কাঞ্চন-১};
উন্নয়ন কূ-১টি (ভফগভগঞ্জ-৪) এফাং ওয়াকিওবায কূ খনন-৫টি-(াফাজপুয-১, ককরাটিরা-১, ভফগভগঞ্জ-৩, র্ফগঞ্জ-১ এফং
র্িিা-৭);
চভাট গ্যা উৎাদন-৯১৫ চফচএপ;
চদরাচরয়াভ চপ্রাডাক্ট (এনচজএর ব্যতীত) উৎাদন-৭০১ চভচরয়ন চরটায;
৫০ চক.চভ. গ্যা ঞ্চারন াইরাইন চনভিাণ কাজ ম্পন্নকযণ ;
কয়রা উৎাদন রক্ষযভাত্রা ০.৮১ চভচরয়ন চভচরক টন এফাং
গ্রানাইট উৎাদন রক্ষযভাত্রা ০.২৫ চভচরয়ন চভচরক টন ।

উক্রভর্িকা (Preamble)
যকাচয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রাচতষ্ঠাচনক দক্ষতা বৃচদ্ধ, স্বেতা ও জফাফচদচ চজাযদায কযা, সুান াংতকযণ
এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায চনচিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয

চেয়াযম্যান, ফাংরানদ কির, গ্যা ও খর্নজ ম্পদ কযনানযন (চদরাফাাংরা)
এফাং
চেফ, জ্বারাচন ও খচনজ ম্পদ চফবাগ, চফদ্যযৎ, জ্বারাচন ও খচনজ ম্পদ ভন্ত্রণারয়, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
এয ভদে ২০১৭ াদরয জুন ভাদয ১২ তাচযদখ এই ফাচল িক কভিম্পাদন চুচি স্বাক্ষচযত র।
এই চুচিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ চনম্নচরচখত চফলয়মূদ ম্মত দরন:

চকন ১:
চদরাফাাংরায রূকল্প (Vision), অচবরক্ষয (Mission), চকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic
Objectives) এফাং কাম িাফচর (Functions)
1.1 রূকল্প (Vision)
প্রাথচভক জ্বারাচনয চনযাদ উৎাদন ও যফযা চনচিতকযণ।

১.২ অচবরক্ষয (Mission):
প্রাকৃচতক গ্যা ও কয়রা অনুন্ধান, উদতারন, আযণ, চফতযণ ও সুষ্ঠু ব্যফস্থানায ভােদভ চদদয কর অঞ্চর
এফাং আথ ি-াভাচজক গ্রুদয অন্তর্ভিি করদক জ্বারাচন যফযা

১.৩ চকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives):
১.৩.১ চকৌরগত উদেশ্যমূ
১. জ্বারার্নয ানবম ও অনুন্ধান খনন
ভজাযদাযকযি;
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 ভজাযদাযকযি এফং
৭. ভানফ ম্পদ উন্নয়ন।

১.৩.২ আফচশ্যক চকৌরগত উদেশ্যমূ
১. দক্ষতায দি ফাচল িক কভিম্পাদন চুচি ফাস্তফায়ন;
২. কা ির্ি ও চফায ভাদনান্নয়ন;
৩. আর্র্ মক ব্যফস্থানায উন্নয়ন;
৪. দেিা ও দনচতকতায উন্নয়ন এফাং
৫. তথ্য অচধকায ও স্বপ্রদণাচদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন।

১.৪ কাম িাফচর (Functions):
ফাাংরাদদ দতর, গ্যা ও খচনজ ম্পদ কদিাদযন অচড িন্যান্স ১৯৮৫ ফদর চদরাফাাংরাদক চনদম্নাি
কাম িাফরী ম্পাদদনয দাচয়ত্ব প্রদান কযা দয়দছ:
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
কর্তক
ম প্রদত 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।

ভকন ২
ভনরাফাংরায র্ফর্বন্ন কাম মক্রনভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact)

চূড়ান্ত পরাপর /প্রবাফ
ভাথাচছু অনফায়নদমাগ্য
জ্বারাচন ব্যফায বৃচদ্ধ

কভিম্পাদন
সূেকমূ

প্রকৃি

রেযভাত্রা
২০১৭-১৮

একক

(Performance
Indicators)

২০১৫-১৬

২০১৬-১৭*

ভাথাচছু গ্যা ব্যফায

ভতুল্য
চক. গ্রা.
দতর

১৫১.৮৪

১৪৬.০০

১৪৩.০৯

ভাথাচছু কয়রা ব্যফায

ভতুল্য
চক. গ্রা.
দতর

৪.৫৪

৩.২৬

৩.২৬

১৫৬.৩৮

১৪৯.২৬

১৪৬.৩৫

চভাট

* াভর্য়ক

৬

উাত্তসূত্র
র্নধ মার্যি রেযভাত্রা
অজমননয ভেনত্র ভমৌর্বানফ
(Source of Data)
দার্য়ত্বপ্রাপ্ত
ভন্ত্রিারয়/র্ফবাগ/
২০১৯-২০
ংস্ামূনয নাভ
১৪১.৮৪
১) জ্বারার্ন ও খচনজ ম্পদ (১)চদরাফাাংরায
চফবাগ
আওতাধীন চকাম্পাচন
মূদয চযদাট ি
২) অথ ি চফবাগ
(২) চএচ চযদপ্তয,
৩) চযকল্পনা কচভন
৩.১৮
চদরাফাাংরা
৪) অথ িননচতক ম্পকি
(৩) অাদযন চযদপ্তয,
চফবাগ
চদরাফাাংরা
৫) জাতীয় যাজস্ব চফাড ি
৬) চযদফ ও ফন
ভন্ত্রণারয়
৭) ফাাংরাদদ ব্যাাংক

প্রনেি
২০১৮-১৯
১৪৪.৫০

৩.১৪

১৪৭.৬৪

১৪৫.০২

চকন-৩
চকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাচধকায, কাম িক্রভ, কভিম্পাদন সূেক এফাং রক্ষযভাত্রামূ
চকৌরগত
উদেশ্য
(Strategic
Objective)

চকৌরগত
উদেদশ্যয ভান
(Weight of

কাম িক্রভ
(Activities)

Strategic
Objective)

১

২

কভিম্পাদন
সূেক

একক
(Unit)

(Performance
Indicators)

৩

৪

কভিম্পাদন
সূেদকয ভান

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ভান ২০১৭-১৮
(Target/Criteria Value for FY 2017-18)

প্রকৃত অজিন

(Weight of
Performance
Indicators)

৫

অাধাযণ

অচত
উতভ

(Excellent)

(Very

েরচত
ভান

উতভ
(Good)

(Fair)

Good)

২০১৫-১৬

*২০১৬-১৭

৭

৮

৬

১০০%

৯০%

৯

৮০%

১০

প্রদক্ষণ
(Projec-

েরচত
ভাদনয
চনদম্ন
(Poor)

৭০%

৬০%

১২

১৩

১১

tion)

২০১৮-১৯

প্রদক্ষণ
(Projection)
২০১৯-২০২০

১৪

১৫

ভনরাফাংরায ভকৌরগি উনেশ্যমূ
[১] জ্বারার্নয
ানবম ও
অনুন্ধান
খনন
ভজাযদাযকযি

[২]
জ্বারার্নয
উৎাদন ও
আযি
বৃর্িকযি

[৩]
জ্বারার্নয
ঞ্চারন
ব্যফস্থা
চিাচর
কযণ

১১

৩০

[১.১] ২চড চচভক
জচয

[১.১.১] জচযকৃত

রা.চক.
চভ.

৫

৪০৫৬

৩৫৩৯

৩৫০০

৩২০০

২৯০০

২৬০০

২২০০

২০০০

২৫০০

[১.২] ৩চড
চচভক জচয

[১.২.১] জচযকৃত

ফগ ি চক.
চভ.

৩

৫১০

৫০০

৬০০

৫৫০

৫০০

৪৫০

৪১০

৫৫০

১২০০

[১.৩] জ্বারাচনয
চফচবন্ন উৎদয
অনুন্ধান
[২.১]গ্যা উৎাদন

[১.৩.১]
অনুন্ধানকৃত
জ্বারাচনয উৎ
[২.১.১] উৎাচদত
গ্যা (চফদদী)
[২.১.২] উৎাচদত
গ্যা (চদী)
[২.২.১] খননকৃত
কূ

াংখ্যা

৩

১

৩

৫

৪

৩

২

১

৬

৬

চফচএপ

৮

৫৬৯.৩৩

৫৫০

৫২৮

৪৭৮

৪২৬

৩৭২

৩১৯

৫৩৪

৫২৩

চফচএপ

৭

৩৯৮

৩৮৯

৩৮৭ ***

৩৫১

৩১২

২৭৩

২৩৫

৩৯০

৩৮৪

াংখ্যা

৭

৮

১০

৬ **

৫

৪

৩

৩

১১

১০

[২.৩.১] উৎাচদত
চদরাচরয়াভ
চপ্রাডাক্ট
(এনর্জএর ব্যিীি)
[২.৪.১] উৎাচদত
এনচজএর

চভ.চর.

৬

৭৩৯

৭০০

৭০১

৬৮২

৬৬২

৬৪০

৬২০

৭৬০

৭১১

চভ.চর.

২

২৫.৭৭

২৪.০০

২০ ****

১৮

১৬

১৪

১২

২০.০০

২০.০০

[৩.১.১]
গ্যা
ঞ্চারন াইরাইন

চক.চভ.

৬

৯২

২১

৫০

৪৬

৪১

৩৬

৩২

১৫০

৪৫

[৩.২.১]
গ্যা চভটাচযাং
চেন/কদম্প্রয

াংখ্যা

৩

৫

২

৪

৩

২

১

১

১০

১১

[২.২]গ্যাদয উন্নয়ন
ও ওয়াকিওবায কূ
খনন
[২.৩] চদরাচরয়াভ
চপ্রাডাক্টস্ এয
উৎাদন (এনর্জএর
ব্যিীি)
[২.৪] এনচজএর
উৎাদন
৯

[৩.১] গ্যা ঞ্চারন
াইরাইন
ম্প্রাযণ
[৩.২] গ্যা
চভটাচযাং চেন/
গ্যা কদম্প্রয
স্থান

৭

চকৌরগত উদেশ্য
(Strategic
Objective)

চকৌরগত
উদেদশ্যয ভান
(Weight of

কাম িক্রভ
(Activities)

Strategic
Objective)

১

২

কভিম্পাদন

একক

কভিম্পাদন

সূেক
(Performance
Indicators)

(Unit)

সূেদকয ভান

৩

৪

রক্ষযভাত্রা/চনণ িায়ক ভান ২০১৭-১৮

প্রকৃত অজিন

(Target/Criteria Value for FY 2017-18)

(Weight of
Performance
Indicators)

৫

অাধাযণ

২০১৫-১৬

*২০১৬-১৭

৭

৮

৬

অচত
উতভ

(Excellent)

(Very
Good)

১০০%

৯০%

৯

১০

উতভ
(Good)
৮০%

১১

েরচত
ভান
(Fair)

েরচত
ভাদনয
চনদম্ন

প্রদক্ষণ
(Projec
tion)

প্রদক্ষণ
(Projection)

২০১৮-১৯

২০১৯-২০

১৪

১৫

(Poor)

৭০%

৬০%

১২

১৩

ভনরাফাংরায ভকৌরগি উনেশ্যমূ
[৪]
জ্বারার্নয
ম মাপ্ত ভজুদ গনড়
ভিারা।
[৫] জ্বারাচনয
াশ্রয়ী ব্যফায
চনচিতকযণ এফাং
অেয় চযাদধ দক্ষ
ব্যফস্থানা গদড়
চতারা।
[৬] খর্নজ
দানর্ ময অনুন্ধান
ও আযি
ভজাযদাযকযি

৫

[৪.১] কয়রা আযণ
ও ভজুদ

[৪.১.১] আচযত
কয়রা

চভ.চভ.
টন

৫

১.১০

০.৯৩

০.৮১

০.৭৩

০.৬৫

০.৫৭

০.৪৯

০.৭৮

০.৭৯

১৫

[৫.১] অনফধ গ্যা
াংদমাগ চফচছন্নকযণ
[৫.২] চপ্র-চইড
/ইচবচযুি চভটায
স্থান

[৫.১.১] চফচছন্নকৃত
াংদমাগ
[৫.২.১]চভটায
স্থান

াংখ্যা

১০

২৪০২১

১৫৩৩৩

৪৭০০

৪৩০০

৩৮০০

৩৩০০

২৯০০

৫৫১৩

৪৫০০

াংখ্যা

৫

২৩৫

১০০০০

৫০০০০

৪৫১০০

৪০০৮৪

৩৫০৭৬

৩০০৬৩

৮০১০৪

৭০০৯০

২

[৬.১] গ্রানা

[৬.১.১]
গ্রানা

২

০.১৫

০.০২৫৯০৪

০.২৫

০.২৩

০.২১

০.১৮

০.১৬

০.১০

০.১২

[৭] ভানফ ম্পদ
উন্নয়ন

৮

[৭.১] ভানফ ম্পদ
উন্নয়ন

[৭.১.১] জনফর
প্রচচক্ষত

৮

৭৫১

৫২২৯

৩৪৫৮

৩১১২

২৭৬৬

২৪২০

২০৭৫

৩০৯৩

২৯২৮

াংখ্যা

* াভর্য়ক
** চদরাফাাংরায আওতাধীন গ্যা উৎাদন চকাম্পাচনমূ কর্তিক চযোচরত গ্যাদক্ষত্রমূদয ৩চড চচভক জচয ডাটা ও প্রচতদফদন চযচবউ এয পরাপদরয চবচতদত ২০১৭-১৮ অথ িফছদয গ্যাদক্ষত্রমূদ কূখনদনয প্রাক্করন প্রণয়ন কযা দয়দছ।
ফানক্স কর্তমক
ফিমভানন শুধুভাত্র ভফগভগঞ্জ # ৪ উন্নয়ন কূ খনননয প্রনয়াজনীয় আ নুর্িক কাম িক্রভ ম্পন্ন কযা ভগনছ র্ফধায় ২০১৭-১৮ অর্ মফছনয ১টি ভাত্র উন্নয়ন কূ (ভফগভগঞ্জ # ৪) খনননয রেভাত্রা র্নধ মাযি কযা নয়নছ। অন্যর্দনক ওয়াকমওবায কযায প্রনয়াজনীয়িা াননে
র্ফর্জএপর্এর ও এর্জএপর্এর এয ৩টি কূ এফং ফানক্স এয র্নজস্ব ২টি কূ ফ মনভাট ৫টি ওয়াকমওবায কূ খনননয রেভাত্রা র্নধ মাযি কযা নয়নছ।
ি চযরচক্ষত ওয়ায় উি গ্যাদক্ষদত্র ২০১৬-১৭ অথ িফছদযয তুরনায় ২০১৭-১৮ অথ িফছদয গ্যা উৎাদন অদনকাাংদই কভ দফ অনুভান কদয গ্যা উৎাদদনয প্রাক্করন
*** (ক) ফাদক্স কর্তিক চযোচরত চপঞ্চুগঞ্জ গ্যাদক্ষদত্রয ৪নাং কূদ অচতচযি াচন ও ফাচর চনগভন
প্রণয়ন কযা দয়দছ। এছাড়া ারদানদী গ্যাদক্ষদত্রয ৩নাং কূদয উৎাদন ২০১৬-১৭ অথ িফছদয তুরনায় ২০১৭-১৮ অথ িফছদয কভ দফ ফদর অনুভান কযা দয়দছ।
(খ) চফচজএপচএর এয আওতাধীন গ্যাদক্ষত্রমূদয চযজাবিয়ায চপ্রায এফাং কূমূদয উৎাদন ক্রভান্বদয় হ্রা াওয়ায চফলয়টি চফদফেনায় এদন গ্যা উৎাদদনয প্রাক্করন প্রণয়ন কযা দয়দছ। পদর ২০১৭-১৮ অথ িফছদয চফচজএপচএর কর্তিক চযোচরত
গ্যাদক্ষত্রমূদয গ্যা উৎাদদনয প্রাক্করদনয চযভাণ কভ দয়দছ।
ি চযরচক্ষত ওয়ায কাযদণ ২০১৬-১৭ অথ িফছদযয তুরনায় ২০১৭-১৮ অথ িফছদয গ্যা উৎাদন
(গ) এচজএপএর কর্তিক চযোচরত চদরট-৮, চফয়াচনফাজায-১ ও ২, দকরাটিরা-৩ ও ৪ এফাং যচদপুয-৩, ৭ ও ৮নাং কূমূ দত ফচধ িত াদয াচন চনগভন
রক্ষযভাত্রায প্রাক্করদনয চযভাণ কভ দয়দছ।
**** আযচচজচএর এয োচদা কভ ওয়ায় এচজএপএর কর্তিক ২০১৭-১৮ অথ িফছদয এনচজএর উৎাদন এয রক্ষযভাত্রায প্রাক্করন ২০১৬-১৭ অথ িফছদযয তুরনায় কভ কযা দয়দছ।

৮

ভনরাফাংরায আফর্শ্যক ভকৌরগি উনেশ্যমূ
করাভ-১
চকৌরগত উদেশ্য
(Strategic
Objectives)

[১] দক্ষতায দি
ফাচল িক কভিম্পাদন
চুচি ফাস্তফায়ন

করাভ-২
চকৌরগত
উদেদশ্যয
ভান
(Weight of

করাভ-৩

কভিম্পাদন সুেক
কাম িক্রভ

(Performance Indicators)

(Activities)

করাভ-৫
কভিম্পাদন
সূেদকয
একক
ভান

(Unit)

Strategic
Objectives)

[১.১] ২০১৭-১৮ অর্ফছনযয খড়া ফাচল িক
[১.১.১] চনধ িাচযত ভয়ীভায ভদে খড়া চুচি
কভিম্পাদন চুচি দার্খর
ভন্ত্রিারয়/র্ফবানগ দার্খরকৃি
[১.২] ভাঠম মানয়য কাম মারয়মূনয নি ২০১৭-১৮ [১.২.১] চনধ িাচযত ভয়ীভায ভদে চুচি
স্বাক্ষচযত
অর্ফছনযয ফাচল িক কভিম্পাদন চুচি স্বােয
[১.৩] ২০১৬-১৭ অর্ফছনযয ফাচল িক কভিম্পাদন [১.৩.১] চনধ িাচযত তাচযদখ মূল্যায়ন প্রচতদফদন
৪
চুচিয মূল্যায়ন প্রর্িনফদন দার্খর
দাচখরকৃত
[১.৪] ২০১৭-১৮ অর্ফছনযয ফাচল িক কভিম্পাদন
[১.৪.১] কত্রভার্ক প্রর্িনফদন দার্খরকৃি
চুচিয ফাস্তফায়ন র্যফীেি
[১.৫] [১.৫] ২০১৭-১৮ অর্ফছনযয ফাচল িক কভিম্পাদন [১.৫.১] চনধ িাচযত তাচযদখ অধফার্ল মক মূল্যায়ন
চুচিয অধ মফার্ল মক মূল্যায়ন প্রর্িনফদন দার্খর
প্রচতদফদন দাচখরকৃত
[২.১] ই-পাইর্রং ির্ি ফাস্তফায়ন
[২.১.১] ই-পাইভর নর্র্ র্নষ্পর্ত্তকৃি
[২.২.১] উর্ননকাড ব্যফায র্নর্িিকৃি
[২.২] উর্ননকাড ব্যফায র্নর্িি কযা
[২.৩] র্আযএর শুরুয ২ ভা পূনফ ম ংর্িষ্ট
কভিাযীয র্আযএর ও ছুটি নগদায়ন যুগৎ
জার্য র্নর্িিকযি

[২] কা ির্ি ও
চফায ভাদনান্নয়ন

করাভ-৪

৯

[২.৩.১] র্আযএর ও ছুটি নগদায়ন যুগৎ
জার্যকৃি

(Weight
of PI)

করাভ-৬
রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৭-১৮
অচত উতভ
(Very
(Excellent)
Good)
অাধাযণ

(Good)

েরচত ভান
(Fair)

েরচত ভাদনয
চনদম্ন
(Poor)

উতভ

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

িার্যখ

.৫

১৯ এচপ্রর

২৩ এচপ্রর

২৫ এচপ্রর

২৬ এচপ্রর

২৭ এচপ্রর

িার্যখ

১

১৫ জুন

১৮ জুন

১৯ জুন

২০ জুন

২১ জুন

িার্যখ

১

১৬ জুরাই

১৮ জুরাই

১৯ জুরাই

২০ জুরাই

২৩ জুরাই

ংখ্যা

.৫

৪

৩

-

-

-

িার্যখ

১

%

১
.৫

%

%

১৪ জানুয়ার্য ১৬ জানুয়ার্য ১৮ জানুয়ার্য

২১ জানুয়ার্য ২২ জানুয়ার্য

৪০

৩৫

৩০

২৫

২০

১০০

৯৫

৯০

৮৫

৮০

.৫

১০০

৯০

৮০

-

-

১

১০০

৯০

৮০

৭০

৬০

[২.৪] র্টিনজন িাট মায অনুমায়ী ভফা প্রদান

[২.৪.১] প্রকার্ি র্টিনজন িাট মায অনুমায়ী
ভফা প্রদানকৃি

%

[২.৫] অর্বনমাগ প্রর্িকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন

[২.৫.১] র্নষ্পর্ত্তকৃি অর্বনমাগ

%

১

৯০

৮০

৭০

৬০

৫০

[২.৬] ভফায ভান ম্পনকম ভফাগ্রীিানদয
ভিাভি র্যফীেনিয ব্যফস্থা িালু কযা

[২.৬.১] ভফায ভান ম্পনকম ভফাগ্রীিানদয
ভিাভি র্যফীেনিয ব্যফস্থা িালুকৃি

%

১

৮০

৭৫

৭০

৬৫

৬০

৯

করাভ-১

করাভ-২

চকৌরগত
চকৌরগত উদেশ্য উদেদশ্যয ভান
(Strategic
(Weight of
Strategic
Objectives)
Objectives)

[৩] আর্র্ মক
ব্যফস্থানায উন্নয়ন

৩

করাভ-৩

কভিম্পাদন সুেক
কাম িক্রভ
(Activities)

দনচতকতায উন্নয়ন

[৫] তথ্য অচধকায ও
স্বপ্রদণাচদত তথ্য প্রকা
ফাস্তফায়ন

২

২

(Performance Indicators)

করাভ-৫

করাভ-৬
রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৭-১৮

কভিম্পাদন
একক সূেদকয ভান অাধাযণ অচত উতভ
(Very
(Unit) (Weight
(Excellent)
Good)
of PI)
১০০%

[২.৭] দপ্তয/ংস্থায় কভনে দু টি অনর
ভফা িালু কযা
[২.৮] দপ্তয/ংস্থায কভনে ৩টি ভফা প্রর্ক্রয়া
জীকৃি
[২.৯] দপ্তয/ংস্থা ও অধীনস্থ কাম মারয়মূনয
উদ্ভাফনী উনযাগ ও Small Improvement
Project (SIP) ফাস্তফায়ন

[২.৭.১] কভনে দু টি অনর ভফা
িালুকৃি
[২.৮.১] কভনে ৩টি ভফা প্রর্ক্রয়া
জীকৃি
[২.৯.১] উদ্ভাফনী উনযাগ ও SIP- মূনয

[৩.১] অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত

[৩.১.১] অর্ডট আর্ত্ত র্নষ্পর্ত্তকৃি

[৩.২] স্থাফয/অস্থাফয ম্পর্ত্তয ারনাগাদ
িার্রকা প্রস্তুি কযা
[৩.৩]দপ্তয/ংস্থায় কল্যাি কভমকিমা র্ননয়াগ
কযা

[৪] দেিা ও

করাভ-৪

ডাটানফজ প্রস্তুিকৃি

[২.৯.২] উদ্ভাফনী উনযাগ ও SIP ভযর্িনকনটড

[৩.২.১] স্থাফয ম্পর্ত্তয ারনাগাদ িার্রকা
[৩.২.২] অস্থাফয ম্পর্ত্তয ারনাগাদ
িার্রকা
[৩.৩.১] কল্যাি কভমকিমা র্ননয়াগকৃি ও
ওনয়ফা ভট প্রকার্ি

[৪.১] যকার্য কভম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত
প্রর্েি র্ফর্বন্ন র্ফলনয় কভকিমা/কভিাযীনদয [৪.১.১] প্রচক্ষদণয ভয়*
জন্য প্রর্েি আনয়াজন
[৪.২.১] ২০১৭-১৮ অর্ফছনযয শুদ্ধাোয
ফাস্তফায়ন ক র্যকল্পনা এফং ফাস্তফায়ন
র্যফীেি কাঠানভা প্রিীি ও দার্খরকৃি
[৪.২] জাতীয় শুদ্ধাোয চকৌর ফাস্তফায়ন
[৪.২.২] চনধ িাচযত ভয়ীভায ভদে দত্রভাচক
চযফীক্ষণ প্রচতদফদন দাচখরকৃত
[৫.১] তথ্য ফািায়ন ারনাগাদকযি
[৫.১.১] িথ্য ফািায়ন ারনাগাদকৃি

[৫.২] স্বপ্রনিার্দি িথ্য প্রকা

[৫.২.১] স্বপ্রনিার্দি িথ্য প্রকার্ি

[৫.৩] ফাচল িক প্রচতদফদন প্রণয়ন ও প্রকা

[৫.৩.১] ফাচল িক প্রচতদফদন ওদয়ফাইদট
প্রকাচত

* ৬০ ঘণ্টা প্রর্েনিয ভনে অন্যযন ২০ ঘণ্টা যকার্য কভম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত প্রর্েি অন্তর্ভমক্ত র্াকনফ ।

১০

উতভ
(Good)

েরচত ভান
(Fair)

েরচত ভাদনয
চনদম্ন
(Poor)

৯০%
৮০%
৭০%
৬০%
৩১
২৮ ভপব্রুয়ার্য
জানুয়ার্য
৩১
২৮ ভপব্রুয়ার্য ১৫ ভাি ম
জানুয়ার্য
১১
১৮ জানুয়াচয ২৫ জানুয়াচয ৩১ জানুয়াচয
জানুয়াচয

িার্যখ

১

৩১ র্ডনম্বয

িার্যখ

১

৩১ র্ডনম্বয

িার্যখ

১

৪ জানুয়াচয

ংখ্যা

১

২৫

%

১

৫০

িার্যখ

১

১ ভপব্রুয়ার্য

িার্যখ

.৫

১ ভপব্রুয়ার্য

িার্যখ

.৫

১৫ অনটাফয

জনঘণ্টা

১

৬০

৫৫

৫০

৪৫

৪০

১৩ জুরাই

৩১ জুরাই

-

-

-

তাচযখ

.৫

২০

১৫

১০

-

৪৫
৪০
৩৫
৩০
১৫
২৮ ভপব্রুয়ার্য ২৮ ভাি ম ১৫ এর্প্রর
ভপব্রুয়ার্য
১৫
২৮ ভপব্রুয়ার্য ২৮ ভাি ম ১৫ এর্প্রর
ভপব্রুয়ার্য
২৯
১৫ ননবম্বয ৩০ ননবম্বয ১৪ র্ডনম্বয
অনটাফয

ংখ্যা

.৫

৪

৩

-

-

-

%
%

.৫
.৫

১০০
১০০

৯০
৯০

৮৫
৮৫

৮০
৮০

৭৫
৭৫

তাচযখ

১

৩০ ননবম্বয

১৪ র্ডনম্বয

১৫ অদক্টাফয ২৯ অদক্টাফয ১৫ ননবম্বয
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১১

সংয োজনী-১
শব্দ সংযেপ
(Acronyms)
ক্রমিক নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১
২২
২৩
২৪

শব্দ সংযেপ
মক.মি.
মি.মি.টন
বববসএফ
এমএমবসএফবি
টিমিএফ
বি.গ্রো.
এিএনবজ
বম.বি.
িো.বি.বম.
ডপযরোবোংিো
আইওবস
ডিবজটিবিবসএি
এমবজএমবসএি
ডজবজটিবিএসএি
বববসএমবসএি
বপবজবসএি
বজটিবসএি
টিবজটিবিবসএি
এসবজএফএি
বববজএফবসএি
এসবজবসএি
বববজবিবসএি
আরবপবজবসএি
বোযপক্স

মিিরণ
মকল োমিটোর
মিম য়ন মিমিক টন
বববিয়ন বিউববি বফট
বমবিয়ন বিউববি বফট পোর ডি
মিম য়ন বিউববি মফট
বিযিোগ্রোম
বিক্যু ফো ি ন্যোচোরোি গ্যোস
বমবিয়ন বিটোর
িোইন মকল োমিটোর
বোংিোযেশ তৈি, গ্যোস ও খবনজ সম্পে িরযপোযরশন
ইন্টোরন্যোশনোি ওযয়ি ডিোম্পোবন
ির্ ণফুিী গ্যোস বিবিববউশন ডিোম্পোবন বিবমযটি
মধ্যপোড়ো গ্রোনোইট মোইবনং ডিোম্পোবন বিবমযটি
জোিোিোবোে গ্যোস রোন্সবমসন এুোন্ড বিবিববউশন বসযেম বিবমযটি
বড়পুক্যবরয়ো ডিোি মোইবনং ডিোম্পোবন বিবমযটি
পবিমোঞ্চি গ্যোস ডিোম্পোবন বিবমযটি
গ্যোস রোন্সবমশন ডিোম্পোবন বিবমযটি
বৈৈোস গ্যোস রোন্সবমসন এন্ড বিবিববউশন ডিোম্পোবন বিবমযটি
বসযিট গ্যোস বফল্ডস বিবমযটি
বোংিোযেশ গ্যোস বফল্ডস্ ডিোম্পোবন বিবমযটি
সুন্দরবন গ্যোস ডিোম্পোবন বিবমযটি
বোখরোবোে গ্যোস বিবিববউশনযিোম্পোবন বিবমযটি
রূপোন্তবরৈ প্রোকৃবৈি গ্যোস ডিোম্পোবন বিবমযটি
বোংিোযেশ ডপযরোবিয়োম এক্সযলোযরশন এন্ড ডপ্রোিোিশন ডিোম্পোবন
বিবমযটি

১২

সংযমোজনী:২ ক সম্পোদনসূচকসমূহ,ফোস্তফোয়নকোযী ভন্ত্রণোরয়/বফবোগ/সংস্থো এফং বযভো দ্ধবি এয বফফযণ
কোম যক্রভ

কভযসম্পোদন সূচকসমূহ

[১.১] ২বি বসসবভক জবয

[১.১.১] জবযকৃি

[১.২] ৩বি বসসবভক জবয

[১.২.১] জবযকৃি

[১.৩] জ্বোরোবনয বফববন্ন উৎযসয
নুসন্ধোন

[১.৩.১] নুসন্ধোনকৃি
জ্বোরোবনয উৎস

[২.১] গ্যোস উৎোদন

[২.১.১] উৎোবদি গ্যোস
(বফযদী)
[২.১.২] উৎোবদি গ্যোস
(দদী)
[২.২.১] খননকৃি কূ

[২.২] গ্যোযসয কূ খনন

[২.৩] দযরোবরয়োভ দরোিোক্টস্ এয
উৎোদন (এনবজএর ব্যিীি)
[২.৪] এনবজএর উৎোদন

[২.৩.১] উৎোবদি
দযরোবরয়োভ দরোিোক্টস
(এনবজএর ব্যিীি)
[২.৪.১] উৎোবদি এনবজএর

[৩.১] গ্যোস সঞ্চোরন
সম্প্রসোযণ

[৩.১.১] সম্প্রসোবযি গ্যোস
সঞ্চোরন োআরোআন

োআরোআন

বফফযণ

ফোস্তফোয়নকোযী আউবনট

বযভো দ্ধবি এফং
উোত্তসূত্র

গ্যোস নুসন্ধোযনয জন্য দদযয বফববন্ন জোয়গোয় জবয কযো
হয়।
গ্যোস নুসন্ধোযনয জন্য দদযয বফববন্ন জোয়গোয় জবয কযো
হয়।
দদযয বফববন্ন স্থোযন বফববন্ন উৎযসয জ্বোরোবনয জন্য
নুসন্ধোন কযো হয় [ নুসন্ধোন কূ খনন-৫টি {দবোরো নর্-য
১, োহফোজপুয আস্ট-১, সোরদো নর্-য ১ এফং দসমুিোং সোউর্১, কোঞ্চন-১}] ।
বফযদী দকোম্পোবন কর্তযক গ্যোস উৎোদন কযো হয়।

অআওবস ও ফোযক্স/দযরোফোংরো,

সংবিষ্ট দকোম্পোবনয বযযোট য

অআওবস ও ফোযক্স/দযরোফোংরো,

সংবিষ্ট দকোম্পোবনয বযযোট য

অআওবস ও ফোযক্স/দযরোফোংরো,

সংবিষ্ট দকোম্পোবনয বযযোট য

অআওবস এফং দযরোফোংরো

বএসবস বযদপ্তয, দযরোফোংরো

দদী দকোম্পোবন কর্তযক গ্যোস উৎোদন কযো হয়।

ফোযক্স, বফবজএপবসএর, এসবজএপএর/দযরোফোংরো

কূ খনন এয ভোধ্যযভ গ্যোস উৎোদন কযো হয় [উন্নয়ন
কূ-১টি (দফগভগঞ্জ-৪) এফং ওয়োকযওবোয কূ খনন-৫টি(োহফোজপুয-১, ককরোটিরো-১, দফগভগঞ্জ-৩, হবফগঞ্জ-১
এফং বিিোস-৭)]।
রযসস প্লোন্ট এয ভোধ্যযভ দযরোবরয়োভ দরোিোক্টস উৎোদন
কযো হয়।

অআওবস এফং
বফবজএপবসএর, এসবজএপএর, ফোযক্স/দযরোফোংরো

সংবিষ্ট দকোম্পোবন এফং দযরোফোংরোয
এভঅআএস বযযোট য
বএসবস বযদপ্তয, দযরোফোংরো এফং
ফোযক্স এয বযযোট য

অআওবসসমূহ, এসবজএপএর, বফবজএপবসএর,
ফোযক্স/দযরোফোংরো

বএসবস বযদপ্তয, দযরোফোংরো এফং
সংবিষ্ট দকোম্পোবনয বযযোট য

ফ্রোকযনন প্লোন্ট এয ভোধ্যযভ এনবজএর হযি রধোনিঃ
এরববজ, দযরোর ও বিযজর উৎোদন কযো হয়।
গ্যোযসয কূ দর্যক গ্যোস সঞ্চোরন এয জন্য োআ রোআন
বনভযোণ কযো হয় (ধনুয়ো-নরকো এফং অযনোয়োযোদপৌজদোযহোট রকযেয অওিোয় ৫০ বক.বভ. গ্যোস সঞ্চোরন
োআরোআন বনভযোণ)।
গ্যোস বভটোবযং দস্টন এয ভোধ্যযভ গ্যোস বপল্ডসমূহ হযি
রোপ্ত গ্যোযসয বযভো কযো হয়।
কয়রো খবনয ভোধ্যযভ কয়রো অহবযি হয়।

অযববজবসএর/দযরোফোংরো

দযরোফোংরোয এভঅআএস বযযোট য

বজটিবসএর/দযরোফোংরো

সংবিষ্ট দকোম্পোবনয বযযোট য

বজটিবসএর/দযরোফোংরো

সংবিষ্ট দকোম্পোবনয বযযোট য

বফবসএভবসএর/দযরোফোংরো

দযরোফোংরোয এভঅআএস বযযোট য

[৩.২] গ্যোস বভটোবযং দস্টন/ গ্যোস
কযম্প্রসয স্থোন
[৪.১] কয়রো অহযণ

[৩.২.১] গ্যোস বভটোবযং
দস্টন/কযম্প্রসয
[৪.১.১] অহবযি কয়রো

[৫.১] বফধ গ্যোস সংযমোগ
বফবিন্নকযণ

[৫.১.১] বফবিন্নকৃি সংযমোগ

জ্বোরোবন বনযোত্তো বফধোযন বনবিিকযযণয পূফ যি হযরো টিবজটিবিবসএর, বফবজবিবসএর, দকবজবিবসএর,
ফোবণবজিক ও কোবযগযীবোযফ জুিসআ জ্বোরোবন খোি। ববজবসএর, দজবজটিবিএসএর ,
বসযস্টভ রস কভোযনোয জন্য দফঅআবন গ্যোস সংযমোগসমূহ এসবজবসএর/দযরোফোংরো
বফবিন্ন কযো হয়।

দযরোফোংরোয এভঅআএস বযযোট য

[৫.২] বর-দআি /আবববসযুক্ত বভটোয
স্থোন

[৫.২.১] বর-দআি বভটোয

দক্ষবোযফ জ্বোরোবনয ব্যফহোয বৃবদ্ধযি বর-দআি বভটোয
স্থোন কযো হয়।

সংবিষ্ট দকোম্পোবনসমূযহয বযযোট য

[৬.১] গ্রোনো

[৬.১.১]

খবনয ভোধ্যযভ গ্রোনোআট উযত্তোবরি হয়।

টিবজটিবিবসএর, বফবজবিবসএর, দকবজবিবসএর,
ববজবসএর, দজবজটিবিএসএর,
এসবজবসএর/দযরোফোংরো
এভবজএভবসএর/দযরোফোংরো
দযরোফোংরো

দযরোফোংরোয অওিোধীন দকোম্পোবনসমূযহয
ভোনফ সম্পদ বফবোগ

[৭.১] ভোনফ সম্পদ উন্নয়ন

গ্রোনো

[৭.১.১] জনফর রববক্ষি

দযরোফোংরো এফং এয অওিোধীন দকোম্পোবনসমূযহযয ভোনফ সম্পদ উন্নয়যন
দদীয় এফং কফযদবক রবক্ষণ দদয়ো হয়

১৩

সংবিষ্ট দকোম্পোবনয বযযোট য

সোধোযণ
ভন্তব্য

সংযমোজনী ৩ :ন্য ভন্ত্রণোরয় বফবোযগয বনকট সুবনবদ যষ্ট কভযসম্পোদন/চোবহদোসমূহ
রবিষ্ঠোযনয নোভ
জ্বোরোবন ও খবনজ সম্পদ বফবোগ

সংবিষ্ট কোম যক্রভ

কভযসম্পোদন সূচক

উক্ত রবিষ্ঠোযনয বনকট চোবহদোরিিোো/

চোবহদো/রিিোোয
দমৌবক্তকিো
সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী

র্ যবনবিক সম্পক বফবোগ

রোসবনক নুযভোদন
রকে নুযভোদন
কফযদবক বফবনযয়োযগয জন্য উন্নয়ন সহযমোগী
দদযয সবহি দমোগোযমোগ
পোযেয নুযভোদন এফং হস্তোন্তয

বযযফ ও ফন ভন্ত্রণোরয়

রকযেয বযযফগি রবোফ বনরূণ

সযকোযী অআন নুমোয়ী

রোসবনক নুযভোদন
রকে নুযভোদন
কফযদবক বফবনযয়োযগয জন্য উন্নয়ন সহযমোগী
দদযয সবহি দমোগোযমোগ
পোযেয নুযভোদন এফং হস্তোন্তয
রকযেয বযযফগি রবোফ বনরূণ

সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী

রোসবনক নুযভোদন
রকে নুযভোদন
কফযদবক বফবনযয়োযগয জন্য উন্নয়ন সহযমোগী
দদযয সবহি দমোগোযমোগ
পোযেয নুযভোদন এফং হস্তোন্তয
রকযেয বযযফগি রবোফ বনরূণ

সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী

রোসবনক নুযভোদন
রকে নুযভোদন
কফযদবক বফবনযয়োযগয জন্য উন্নয়ন সহযমোগী
দদযয সবহি দমোগোযমোগ
পোযেয নুযভোদন এফং হস্তোন্তয
রকযেয বযযফগি রবোফ বনরূণ

সযকোযী অআন নুমোয়ী

জ্বোরোবনয বফববন্ন উৎযসয নুসন্ধোন

নুসন্ধোনকৃি জ্বোরোবনয উৎস

বযকেনো কবভন

জ্বোরোবন ও খবনজ সম্পদ বফবোগ
বযকেনো কবভন
র্ যবনবিক সম্পক বফবোগ

২বি বসসবভক জবয

জবযকৃি

র্ য বফবোগ
বযযফ ও ফন ভন্ত্রণোরয়
জ্বোরোবন ও খবনজ সম্পদ বফবোগ
বযকেনো কবভন
র্ যবনবিক সম্পক বফবোগ

৩বি বসসবভক জবয

জবযকৃি

র্ য বফবোগ
বযযফ ও ফন ভন্ত্রণোরয়
জ্বোরোবন ও খবনজ সম্পদ বফবোগ
বযকেনো কবভন
র্ যবনবিক সম্পক বফবোগ
র্ য বফবোগ
বযযফ ও ফন ভন্ত্রণোরয়

গ্যোযসয কূ খনন

খননকৃি কূ

১৪

রিিোো পূযণ নো হযর সম্ভোব্য
রবোফ
গ্যোস উৎোদন বফবিি হযফ

সযকোযী অআন নুমোয়ী

জবয কোম যক্রভ বফবিি হযফ

সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী
জবয কোম যক্রভ বফবিি হযফ

সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী

সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী

গ্যোস উৎোদন বফবিি হযফ

সংযমোজনী ৩ :ন্য ভন্ত্রণোরয় বফবোযগয বনকট সুবনবদ যষ্ট কভযসম্পোদন/চোবহদোসমূহ
রবিষ্ঠোযনয নোভ
জ্বোরোবন ও খবনজ সম্পদ বফবোগ
জ্বোরোবন ও খবনজ সম্পদ বফবোগ
জ্বোরোবন ও খবনজ সম্পদ বফবোগ
জ্বোরোবন ও খবনজ সম্পদ বফবোগ
জ্বোরোবন ও খবনজ সম্পদ বফবোগ
বযকেনো কবভন
র্ যবনবিক সম্পক বফবোগ

সংবিষ্ট কোম যক্রভ
গ্যোস উৎোদন
দযরোবরয়োভ দরোিোক্টস্ এয
উৎোদন (এনবজএর ব্যিীি)
এনবজএর উৎোদন
গ্যোস সঞ্চোরন
োআরোআন
সম্প্রসোযণ

কভযসম্পোদন সূচক
উৎোবদি গ্যোস (বফযদী)
উৎোবদি গ্যোস(দদী)
উৎোবদি দযরোবরয়োভ
দরোিোক্টস (এনবজএর ব্যিীি)
উৎোবদি এনবজএর
সম্প্রসোবযি গ্যোস সঞ্চোরন
োআরোআন

র্ য বফবোগ
জন রোসন ভন্ত্রণোরয়
জোিীয় অয়কয ও যোজস্ব দফোি য
বযযফ ও ফন ভন্ত্রণোরয়
জ্বোরোবন ও খবনজ সম্পদ বফবোগ
বযকেনো কবভন
র্ যবনবিক সম্পক বফবোগ
র্ য বফবোগ
বযযফ ও ফন ভন্ত্রণোরয়
জ্বোরোবন ও খবনজ সম্পদ বফবোগ
জ্বোরোবন ও খবনজ সম্পদ বফবোগ
ফোংরোযদ পুবর
জ্বোরোবন ও খবনজ সম্পদ বফবোগ
জ্বোরোবন ও খবনজ সম্পদ বফবোগ
জ্বোরোবন ও খবনজ সম্পদ বফবোগ

গ্যোস বভটোবযং দস্টন/ গ্যোস
কযম্প্রসয স্থোন

গ্যোস বভটোবযং দস্টন/কযম্প্রসয

উক্ত রবিষ্ঠোযনয বনকট চোবহদোরিিোো/

চোবহদো/রিিোোয
দমৌবক্তকিো

রোসবনক নুযভোদন
রোসবনক নুযভোদন
রোসবনক নুযভোদন, কফযদবক বফবনযয়োগ

সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী

রোসবনক নুযভোদন ও পোে
রোসবনক নুযভোদন
রকে নুযভোদন
কফযদবক বফবনযয়োযগয জন্য উন্নয়ন সহযমোগী
দদযয সবহি দমোগোযমোগ
পোযেয নুযভোদন এফং হস্তোন্তয
ভূবভ গ্রহণ এফং চোবহদো
রকে দ্রব্যোবদয বিোট, ট্যোক্স এফং কনসোরযটন্ট
এয অয়কয
রকযেয বযযফগি রবোফ বনরূণ
রোসবনক নুযভোদন
রকে নুযভোদন
কফযদবক বফবনযয়োযগয জন্য উন্নয়ন সহযমোগী
দদযয সবহি দমোগোযমোগ
পোযেয নুযভোদন এফং হস্তোন্তয
রকযেয বযযফগি রবোফ বনরূণ
রোসবনক নুযভোদন

সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী

রিিোো পূযণ নো হযর সম্ভোব্য
রবোফ
গ্যোস উৎোদন হ্রোস োযফ
গ্যোস উৎোদন হ্রোস োযফ
দযরোবরয়োভ দরোিোক্টস্ এয
উৎোদন হ্রোস োযফ
এনবজএর উৎোদন হ্রোস োযফ
গ্যোস সঞ্চোরন বফবিি হযফ

সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী

গ্যোস সঞ্চোরন বফবিি হযফ

সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী

কয়রো উযত্তোরন হ্রোস োযফ
বসযস্টভ রস হ্রোস োযফ নো

কয়রো অহযণ
বফধ গ্যোস সংযমোগ বফবিন্নকযণ

অহবযি কয়রো
বফবিন্নকৃি সংযমোগ

বর-দআি /আবববসযুক্ত বভটোয
স্থোন
গ্রোনো ট
ভোনফ সম্পদ উন্নয়ন

বভটোয স্থোন

বনযোত্তো বনবিিকযণ
রোসবনক নুযভোদন

সযকোযী অআন নুমোয়ী

বসযস্টভ রস হ্রোস োযফ নো

গ্রোনো ট
জনফর রবক্ষণ

রকে নুযভোদন
রোসবনক নুযভোদন

সযকোযী অআন নুমোয়ী
সযকোযী অআন নুমোয়ী

গ্রোনো ট উৎোদন হ্রোস োযফ
জনফর রববক্ষি হযফ নো

১৫

