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উপক্রমণিকা (Preamble) 

 
 

সরকাণর দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাণিষ্ঠাণিক দক্ষিা বৃণি, স্বচ্ছিা ও জবাবণদণে জজারদার করা, সুশাসি সংেিকরি 

এবং সম্পহদর যথাযথ ব্যবোর ণিণিিকরহির মাধ্যহম রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়হির লহক্ষে- 

ব্যবস্থাপিা পণরচালক, বাংলাহদশ জপহরাণলয়াম এক্সহলাহরশি এন্ড জপ্রাডাকশি জকাম্পািী ণলিঃ (বাহপক্স) 

এবং 

জচয়ারম্যাি, বাংলাহদশ তিল, গ্যাস ও খণিজ সম্পদ করহপাহরশি (জপহরাবাংলা) এর মহধ্য ২০১৯ সাহলর 

……জুি……… মাহসর ……২০…… িাণরহখ এই কম মসম্পাদি চুণি স্বাক্ষণরি েল। 

এই চুণিহি স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ ণিম্নণলণখি ণবষয়সমূহে সম্মি েহলি: 

 



 

বাহপক্স এর কম মসম্পাদহির সাণব মক ণচত্র 

 (Overview of the Performance of the BAPEX) 

 

সাম্প্রণিক অজমি, চোহলঞ্জ এবং ভণবষ্যৎ পণরকল্পিা 

 

সাম্প্রণিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধাি অজমিসমূে: 

ণবগি ৩ বছহর ৫টি অনুসন্ধাি কূপ (জভালা িথ ম-১, শােবাজপুর ইস্ট-১, কসবা-১, সালদা িথ ম-১ ও জসমুিাং সাউথ-১) খিি সম্পন্ন েহয়হছ। 

িন্মহধ্য জভালা িথ ম -১ এবং শােবাজপুর ইস্ট-১ কূপ েহি তদণিক জমাট ৫০ ণমণলয়ি ঘিফুট গ্যাস বাণিণজেকভাহব সরবরাহের লহক্ষে 

কমণলশি করা েহয়হছ। কসবা-১, সালদা িথ ম-১ ও জসমুিাং সাউথ-১ এ গ্যাস এর উপণস্থণি থাকহলও বাণিণজেকভাহব উহতালিহযাগ্য গ্যাস 

পাওয়া যায় িাই।  ১টি উন্নয়ি কূপ (শােজাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর-২) মূল্যায়ি/উন্নয়ি কূপ) সফল খিি জশহষ তদণিক ৭ ণমণলয়ি 

ঘিফুট গ্যাস উৎপাণদি এবং িা ণিড লাইহি সরবরাে করা েহচ্ছ। ১২টি ওয়াকমওভার (ণিিাস-১, ২, ৫, ১৫, ৬, শােবাজপুর-১, ২, ৪, 

জবগমগঞ্জ-৩, েণবগঞ্জ-১, তকলাশটিলা-১ ও বাখরাবাদ-১) কায মক্রম সম্পন্ন েহয়হছ। বাহপক্স এর আওিাধীি শােবাজপুর-২, ৪ ও জবগমগঞ্জ-

৩ কূপ েহি তদণিক ৫৬.৫ ণমণলয়ি ঘিফুট গ্যাস উৎপাদি করা েহচ্ছ। রূপকল্প-১০ প্রকহল্পর আওিায় ১টি ওয়াকমওভার ণরগ (XJ650T) 

ক্রয় করা েহয়হছ। জণরপ কায মক্রহমর আওিায় ২৭৬ লাইি ণক: ণম: ভূিাণিক জণরপ, ৬৫৮৫ লাইি ণক. ণম. ণিমাণত্রক এবং ১০০০ বগ ম 

ণক. ণম. ণত্রমাণত্রক জণরপ সম্পন্ন েহয়হছ। এছাড়াও সব মহমাট ১০৯ ণবণসএফ গ্যাস এবং ১৩ ণম.ণল কিহডিহসট উৎপাণদি েহয়হছ। দক্ষিা 

বৃণির লহক্ষে জমাট ২৫২ জি কম মকিমাহক তবহদণশক প্রণশক্ষি এবং ৫৪৫১ জি কম মকিমা ও কম মচারীহক স্থািীয় প্রণশক্ষি প্রদাি করা েহয়হছ।   

 

সমস্যা এবং চোহলঞ্জসমূে: 

বাহপক্স অনুসন্ধাি কায মক্রহমর প্রাথণমক ধাপ অণিক্রম কহর অহপক্ষাকৃি জটিল ভূগাঠণিক ধাহপ ণিিীয় পয মাহয় পদাপ মি কহরহছ। ফহল এ 

পয মাহয় অনুসন্ধাি কায মক্রম সুষ্ঠুভাহব পণরচালিা করার লহক্ষে এক্সহলাহরশি এন্ড জপ্রাডাকশি সফট্ওয়োর ও োড মওয়োরসে ওয়াকম-

এহসাণসহয়শি এর মাধ্যহম এক্সহলাহরশি এর জটিল পয মায় জমাকাহবলা করা একটা বড় চোহলঞ্জ। পাশাপাণশ গ্যাহসর চাণেদা পূরহি জকাি 

গ্যাস জক্ষত্র আণবস্কাহরর পর ণফল্ড এোহপ্রইজ কহর জক্ষহত্রর মজুদ সম্পহকম যথাযথ মূল্যায়ি সাহপহক্ষ ণফল্ড জডহভলপহমন্ট লোি (FDP) 

এর আওিায় গ্যাস উৎপাদি করাটা আর একটি চোহলঞ্জ। ণবণভন্ন জেণসয়ালাইহজশহির জক্ষহত্র জদশী/ণবহদশী উপহদষ্টা ণিহয়াগকরি 

বাহপক্স কর্তমক গৃেীি/প্রস্তাণবি কম ম-পণরকল্পিা বাস্তবায়হির জক্ষহত্র বড় চোহলঞ্জ। 

ভণবষ্যি পণরকল্পিা: 

বিমমাি সরকাহরর ণিব মাচিী ইশহিোর, ২০১৮ এ বণি মি লক্ষে ও পণরকল্পিা, জটকসই উন্নয়ি অণভষ্ট (SDG),  ৭ম পঞ্চবাণষ মক পণরকল্পিা, 

মন্ত্রিালয় কর্তমক গৃেীি িীণিমালা/দণলল, সরকাহরর অন্যান্য জকৌশলপত্র, বাহজট ও সমহয় সমহয় সরকার কর্তমক গৃেীি ণবণভন্ন কম মসূচী 

এবং সরকার জঘাণষি রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়হি বাহপক্স কর্তমক জিল/গ্যাস অনুসন্ধাি, উন্নয়ি ও উৎপাদহি ২০১৫-২০২১ সময়কাহল ণবণভন্ন 

পণরকল্পিা িেি করা েহয়হছ। গ্যাহসর ভণবষ্যি চাণেদা জমটাহিার লহক্ষে ভূ -লাইি ণক৫৭০ িাণিক জণরপ .ণম. , ণিমাণত্রক জণরপ ১২৮০০ 

লাইি ণক .ণম .বগ ম ণক২৮৪০ এবং ণত্রমাণত্রক জণরপ .ণম .সম্পন্ন করা েহব। গ্যাহসর মজু দ বৃণির জন্য অনুসন্ধাি কায মক্রম অব্যােি 

আহছ। জদহশর ক্রমবধ মমাি গ্যাহসর চাণেদা জমটাহিার লহক্ষে বাহপক্স কর্তমক ২০২১ সাহলর মহধ্য জমাট ৩৯টি কূপ  )টি অনুসন্ধাি কূপ১১ ,

০৭টি উন্নয়ি কূপ এবং ২১টি কূহপর ওয়াকমওভার  (খিি করার পণরকল্পিা করা েহয়হছ। যা সাইসণমক িথ্য-উপাহতর উপর ণভণত কহর 

অনুসন্ধাি কূহপর সংখ্যা হ্রাস/বৃণি েহি পাহর। এছাড়া অনুসন্ধাি কূহপর সাফহল্যর উপর ণভণত কহর উন্নয়ি কূহপর সংখ্যা হ্রাস/বৃণি েহি 

পাহর। আরও উহেখ্য, সাইসণমক িথ্য-উপাত ণবস্তাণরি ণবহেষহির পর কূহপর সংখ্যার সাহথ সময়কালও পণরবণিমি েহি পাহর এবং 

সরকারী ণসিান্ত অনুযায়ী কম মপণরকল্পিাটি পণরবণিমি/সংহশাণধি েহি পাহর। এ সকল কূপ েহি আনুমাণিক তদণিক ১৬৫ ণমণলয়ি ঘিফুট 

অণিণরি গ্যাস উৎপাদি েহব বহল আশা করা যায়। 

২০১৯-২০ অথ মবছহরর সম্ভাব্য প্রধাি অজমিসমূে 

 ভূিাণিক জণরপ-৯০ লাইি ণক. ণম. (সীিাপাোড় ভূগঠি, রাঙ্গামাটি); 

 ণিমাণত্রক জণরপ-৫০০ লাইি ণক. ণম. (ব্লক -৮ ও ১১); 

 ণত্রমাণত্রক জণরপ- ২০০ বগ ম ণক. ণম. (জসমুিাং গ্যাস জক্ষত্র এলাকা); 

 অনুসন্ধাি কূপ খিি-১টি (শ্রীকাইল ইস্ট-১); 

 উন্নয়ি কূপ খিি-১টি (ণসহলট-৯); এবং  

 ওয়াকমওভার-৪টি (বাহপক্স এর ১টি জফঞ্চুগঞ্জ-৪, ণবণজএফণসএল এর ৩টি ণিিাস-৯, ১৩ ও িরণসংণদ-১); 

 জমাট গ্যাস উৎপাদি-৩৭.০ ণবণসএফ এবং 

 জমাট কিহডিহসট উৎপাদি-৪.৫ ণম. ণল.। 

 

৪ 



 

 

জসকশি-১: 

 

 

বাহপক্স এর রূপকল্প (Vision), অণভলক্ষে (Mission), জকৌশলগি উহেশ্যসমূে (Strategic Objectives) এবং 

কায মাবণল (Functions): 

 

১.১  রূপকল্প (Vision):  

জটকসই অথ মনিণিক প্রবৃণি অজমহির লহক্ষে তিল/গ্যাস অনুসন্ধাি ও উহতালহি শীষ মস্থািীয় জািীয় প্রণিষ্ঠাি ণেসাহব 

সক্ষমিা অজমি করা।  

 

১.২  অণভলক্ষে (Mission): 

 কাণরগরী ও আণথ মকভাহব স্বয়ংসম্পূি ম এবং আন্তজমাণিক মািসম্পন্ন প্রণিষ্ঠাি ণেসাহব বাহপক্সহক প্রণিষ্ঠা করা 

এবং 

 ভূিাণিক, ভূপদাণথ মক, খিিসে ণবণভন্ন কায মক্রহমর মাধ্যহম তিল/গ্যাস অনুসন্ধাি, উহতালি ও উৎপাদি 

কায মক্রম সফলিার সাহথ পণরচালিা করা। 

 

১.৩  জকৌশলগি উহেশ্যসমূে (Strategic Objectives):  

১ .৩.জকৌশলগি উহেশ্যসমূে ১  

১. জ্বালাণির সাহভম কায মক্রম জজারদারকরি; 

২. জ্বালাণির অনুসন্ধাি এবং উৎপাদি বৃণি করা এবং 

৩. মািব সম্পদ উন্নয়ি। 
 

১ .৩.আবণশ্যক জকৌশলগি উহেশ্যসমূে ২  

১. দাপ্তণরক কম মকাহে স্বচ্ছিা বৃণি ও জবাবণদণে ণিণিিকরি; 

২. কম মসম্পাদহি গণিশীলিা আিয়ি ও জসবার মাি বৃণি এবং 

৩. আণথ মক ও সম্পদ ব্যবস্থাপিার উন্নয়ি।  

 

১.৪  কায মাবণল (Functions):  

 তিল/গ্যাস অনুসন্ধাহির লহক্ষে িতুি সম্ভাবিাময় ভূগঠি এবং এলাকা সিািসে সংণেষ্ট কায মাণদ সম্পন্ন করা;   

 ভূিাণিক, ণিমাণত্রক ও ণত্রমাণত্রক জণরপ কায মক্রম পণরচালিাসে সংণেষ্ট কায মাণদ সম্পন্ন করা; 

 ওয়াকমওভারসে অনুসন্ধাি ও উন্নয়ি কূপ খিি পণরচালিাসে সংণেষ্ট কায মাণদ সম্পন্ন করা; 

 জকাম্পািীর ণিজস্ব গ্যাস জক্ষত্র েহি ণিরবণচ্ছন্নভাহব গ্যাস উৎপাদি ণিণিিসে সংণেষ্ট কায মাণদ সম্পন্ন করা; 

 ণবণভন্ন ধরহির জণরপ, অনুসন্ধাি ও উন্নয়ি কূপ খিি সম্পণকমি উন্নয়ি প্রকল্প বাস্তবায়িসে সংণেষ্ট কায মাণদ 

সম্পন্ন  করা এবং 

 ণবণভন্ন জািীয় ও আন্তজমাণিক জকাম্পািীর সাহথ িািা ধরহির জসবামূলক এবং জযৌথ সেহযাণগিা  চুণি 

সম্পাদিসে সংণেষ্ট কায মাণদ সম্পন্ন করা। 

 

 

৫ 



 
 

 

 

সেকশন-২ 
 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমূহ 
 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অর্যন 
লক্ষ্যমাত্রা/ক্রাইদ্দেধরয়া মান ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 
২০২০-২১ 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 
২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯*  

অোিারণ অধত উত্তম উত্তম চলধত মান চলধত মাদ্দনর ধনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বাদ্দপক্স এর সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ 

১) জ্বালাধনর োদ্দভ য 

কার্ যক্রম 

সর্ারদারকরণ 

৩৫ 

১.১) ভূতাধিক র্ধরপ র্ধরপকৃত 
 লাইন 

ধক. ধম. 
১২ ৯০ ৮০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৯০ 

১.২) ধিমাধত্রক    

র্ধরপ 
র্ধরপকৃত 

 লাইন 

ধক. ধম. 
১২ ২৯১০ ২১৯০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৯০০ ৮০০ 

১.৩) ধত্রমাধত্রক 

র্ধরপ 
র্ধরপকৃত 

বগ য  

ধক. ধম. 
১১ ৫০০ - ২০০ ১৭০ ১৫০ ১৩০ ১০০ ১৪০ - 

২) জ্বালাধনর 

অনুেন্ধান এবং 

উৎপাদন বৃধি করা 

৩৫ 

২.১) অনুেন্ধান কূপ 

খনন 
খননকৃত কূপ  েংখ্যা ৫ ২ ২ ১ - - - - ৩ ২ 

২.২) উন্নয়ন কূপ 

খনন 
খননকৃত কূপ েংখ্যা ৫ - - ১ - - - - ২ ২ 

২.৩) ওয়াকযওভার 

ওয়াকযওভার 

েম্পন্ন  

 

েংখ্যা ১০ ৩ ৩ ৪ ৩ ২ ১ - ৩ ৩ 

২.৪) গ্যাে উৎপাদন গ্যাে উৎপাধদত ধবধেএফ ৮ ৩৫.০০ ৪০ ৩৭ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৮ ৪০ ৪২ 

২.৫) সপদ্দরাধলয়াম 

সপ্রাডাক্টে উৎপাদন 

কনদ্দডনদ্দেে 

উৎপাধদত  

ধমধলয়ন 

ধলোর 
৭ ৫.৭৭ ৬ ৪.৫ ৪.০ ৩.৫ ৩.০ - ৫.০ ৫.৫ 

৩) মানব েম্পদ 

উন্নয়ন 
১০ 

৩.১) মানব েম্পদ 

উন্নয়ন 
প্রধশক্ষ্ণ গ্রহণ েংখ্যা ১০ ১৬৫৮ ২৪১৭ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১০০০ ১১০০ 

           
* োমধয়ক ।  

 

৬ 



 
 

 

বাদ্দপক্স এর আবধশ্যক সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ 

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

সকৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রার মান - ২০১৯-২০ 

অোিারণ 

(Excellent) 

অধত উত্তম 

(Very good) 

উত্তম 

(Good) 

চলধত মান 

(Fair) 

চলধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বাদ্দপক্স এর আবধশ্যক সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ 

[১] দাপ্তধরক কম যকাদ্দে 

স্বচ্ছতা বৃধি ও 

র্বাবধদধহ ধনধিতকরণ 

৬ 

[১.১] বাধষ যক কম যেম্পাদন চুধি বাস্তবায়ন 

[১.১.১] েরকাধর কম যেম্পাদন ব্যবস্থাপনা েংক্রান্ত 

প্রধশক্ষ্ণেহ অন্যান্য ধবষদ্দয় প্রধশক্ষ্ণ আদ্দয়াধর্ত 
র্নঘণ্টা ০.৫ ৬০ - - - - 

[১.১.২] এধপএ টিদ্দমর মাধেক েভার ধেিান্ত 

বাস্তবাধয়ত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অর্ যবছদ্দরর বাধষ যককম যেম্পাদন 

চুধির মূল্যায়ন প্রধতদ্দবদন ঊর্ধ্যতন কর্তযপদ্দক্ষ্র ধনকে 

দাধখল 

তাধরখ 
০.৫ 

২৪ জুলাই, 

২০১৯ 

২৯ জুলাই,   

২০১৯ 

৩০ জুলাই, 

২০১৯ 

৩১ জুলাই, 

২০১৯ 

০১ আগস্ট,  

২০১৯ 

[১.১.৪] ২০১৯-২০ অর্ যবছদ্দরর বাধষ যক কম যেম্পাদন 

চুধির অি য-বাধষ যক মূল্যায়ন প্রধতদ্দবদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযপদ্দক্ষ্র ধনকে দাধখল 

তাধরখ 
০.৫ 

১৩ র্ানুয়াধর, 

২০২০ 

১৬ র্ানুয়াধর, 

২০২০ 

১৭ র্ানুয়াধর, 

২০২০ 

২০ র্ানুয়াধর, 

২০২০ 

২১ র্ানুয়াধর, 

২০২০ 

[১.২] র্াতীয় শুিাচার সকৌশল ও তথ্য 

অধিকার বাস্তবায়ন 
[১.২.১] র্াতীয় শুিাচার কম যপধরকল্পনা বাস্তবাধয়ত 

% 
১.০ ১০০ 

৯৫ ৯০ ৮৫ - 

[১.৩] অধভদ্দর্াগ প্রধতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 

[১.৩.১] ধনধ্দ যষ্ট েমদ্দয়র মদ্দে অধভদ্দর্াগ ধনষ্পধত্তকৃত  

 

% 
০.৫ ১০০% 

৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.৩.১] অধভদ্দর্াগ ধনষ্পধত্তেংক্রান্ত মাধেক প্রধতদ্দবদন 

ঊর্ধ্যতন অধফদ্দে দাধখলকৃত 

 

েংখ্যা 
০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

[১.৪] সেবা প্রদান প্রধতশ্রুধত হালনাগাদকরণ 

ও বাস্তবায়ন 

[১.৪.১] সেবা প্রদান প্রধতশ্রুধত হালনাগাদকৃত % ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[১.৪.২] ধনি যাধরত েমদ্দয় ত্রত্রমাধেক বাস্তবায়ন প্রধতদ্দবদন 

ঊর্ধ্যতন অধফদ্দে দাধখলকৃত 
েংখ্যা 

০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.৩] সেবাগ্রহীতাদ্দদর মতামত পধরবীক্ষ্ণ ব্যবস্থা 

চালুকৃত 

তাধরখ ০.৫ ৩১ ধডদ্দেম্বর 

২০১৯ 

১৫ র্ানুয়াধর  

২০২০ 

০৭ সফব্রুয়াধর  

২০২০ 

১৭ সফব্রুয়াধর  

২০২০ 

২৮ সফব্রুয়াধর  

২০২০ 

[২] কম যেম্পাদদ্দন 

গধতশীলতা আনয়ন ও 

সেবার মান বৃধি 

৮ [২.১] ই-ফাইধলং পিধত বাস্তবায়ন 

[২.১.১] েকল শাখায় ই-নধর্ ব্যবহার 
% ১.০ 

১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৯০ 

[২.১.২] ই-ফাইদ্দল নধর্ ধনষ্পধত্তকৃত 
% ১.০ 

৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.১] ই-ফাইদ্দল পত্রর্ারীকৃত 
% ১.০ 

৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

৭ 



 
 

 

 

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

সকৌশলগত উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ যক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন সুচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রার মান -২০১৯-২০ 

অোিারণ 

(Excellent) 

অধত উত্তম 

(Very good) 

উত্তম 

(Good) 

চলধত মান 

(Fair) 

চলধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

[২.২] উদ্ভাবনী উদ্দযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

বাস্তবায়ন 

[২.২.১] ন্যযনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্দযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (SIP) চালুকৃত 

তাধরখ 
১.০ ১১ মাচ য     

২০২০ 

১৮ মাচ য      

২০২০ 

২৫ মাচ য 

২০২০ 

০১ এধপ্রল 

২০২০ 

০৮ এধপ্রল  

২০২০ 

[২.৩] ধপআরএল শুরুর ২ মাে পূদ্দব য েংধিষ্ট 

কম যচারীর ধপআরএল ও  ছুটি নগদায়নপত্র 

র্াধর ধনধিতকরণ 

[২.৩.১] ধপআরএল আদ্দদশ র্াধরকৃত 

 

% ১.০ 
১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৩.২] ছুটি নগদায়নপত্র র্াধরকৃত 
% ১.০ 

১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৪] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ [২.৪.১] অধফদ্দের েকল তথ্য হালনাগাদকৃত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ 
- - 

আধর্ যক ও েম্পদ 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 
৬ 

[৩.১] বাদ্দর্ে বাস্তবায়দ্দন উন্নয়ন 

[৩.১.১] বাদ্দর্ে বাস্তবায়ন পধরকল্পনা প্রণীত 
তাধরখ 

১ 
১৬ আগস্ট   

২০১৯ 

২০ আগস্ট   

২০১৯ 

২৪ আগস্ট 

২০১৯ 

২৮ আগস্ট 

২০১৯ 

৩০ আগস্ট 

২০১৯ 

[৩.১.২] ত্রত্রমাধেক বাদ্দর্ে বাস্তবায়ন প্রধতদ্দবদন 

দাধখলকৃত 

েংখ্যা 

১ ৪ ৩ - - - 

[৩.২] স্থাবর ও অস্থাবর েম্পধত্তর হালনাগাদ 

তাধলকা প্রস্তুত করা 

[৩.২.১] স্থাবর েম্পধত্তর তাধলকা হালনাগাদকৃত তাধরখ ০.৫ 
০৩ সফব্রুয়াধর 

২০২০ 

১১ সফব্রুয়াধর 

২০২০ 

১৮ সফব্রুয়াধর  

২০২০ 

২৫ মাচ য    

২০২০ 

০৪ মাচ য      

২০২০ 

[৩.২.২] অস্থাবর েম্পধত্তর তাধলকা হালনাগাদকৃত তাধরখ ০.৫ 
০৩ সফব্রুয়াধর 

২০২০ 

১১ সফব্রুয়াধর 

২০২০ 

১৮ সফব্রুয়াধর  

২০২০ 

২৫ মাচ য    

২০২০ 

০৪ মাচ য      

২০২০ 

[৩.৩] অধডে আপধত্ত ধনষ্পধত্ত কার্ যক্রদ্দমর 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] ব্রডেীে র্বাব সপ্রধরত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অধডে আপধত্ত ধনষ্পধত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] ইন্টারদ্দনে ধবলেহ ইউটিধলটি ধবল 

পধরদ্দশাি 

[৩.৪.১] ধবধেধে/ধবটিধেএল এর ইন্টারদ্দনে ধবল 

পধরদ্দশাধিত 
% ১.০ ১০০ 

৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.২] সেধলদ্দফান ধবল পধরদ্দশাধিত % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.৩] ধবদ্যযৎ ধবল পধরদ্দশাধিত 
% 

০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

    

 

 

৮ 





 

 

সংয োজনী-১ 

 

শব্দসংযেপ 

(Acronyms) 

 

ক্রমিক নং শব্দ সংযেপ বর্ ণনো 

1.  বোযপক্স বোংলোযেশ পপযরোমলয়োি এক্সযলোযেশন এন্ড পরোডোকশন পকোম্পোনী মলমিযেড। 

2.  মজমডএফ গ্যোস পডভলপযিন্ট ফোন্ড 

3.  লোইন মক. মি. লোইন মকযলোমিেোে 

4.  বর্ ণ মক. মি. বর্ ণ মকযলোমিেোে 

5.  এিএিএসমসএফমড মিমলয়ন স্ট্যোন্ডোড ণ মকউমবক মফে পোে পড 

6.  মবমসএফ মবমলয়ন মকউমবক মফে 

7.  মি. মল. মিমলয়ন মলেোে 

8.  এিআইএস ম্যোযনজযিন্ট ইনফেযিশন মসযস্ট্ি 

9.  মপআেএল পপোষ্ট মেেোয়োেযিন্ট মলভ 

10.  মডমপমপ পডযভলপযিন্ট রযজক্ট পরোযপোজোল/পরোফেিো 

11.  মপমসআে রযজক্ট কিমলশন মেযপোে ণ 

12.  এসআইমপ স্মল ইিপ্রুভযিন্ট রযজক্ট 

13.  মজটিমসএল গ্যোস রোন্সমিশন পকোম্পোনী মলমিযেড 

14.  আইএিইমড ইিমলযিযন্টশন, িমনেমেং এন্ড ইভোল্যযযয়শন মডমভশন 

15.  এইচআেএি মিউম্যোন মেযসোস ণ ম্যোযনজযিন্ট 

16.  মবমসমস বোংলোযেশ কমম্পউেোে কোউমন্সল 

17.  মবটিমসএল বোংলোযেশ পেমলকমিউমনযকশন পকোম্পোনী মলমিযেড 

18.  এসমডমজ সোসযেইন্যোবল পডযভযলপযিন্ট পর্োল 

 

 

১০ 



সংয োজনী-২ 

 

কি ণসম্পোেন সূচকসমূি, বোস্তবোয়নকোেী কো ণোলয়সমূি এবং পমেিোপ পদ্ধমি-এে মববের্ 

ক্রমিক 

নম্বে 
কো ণক্রি 

কি ণসম্পোেন 

সূচক 
মববের্ 

বোস্তবোয়নকোেী 

ইউমনে 

পমেিোপ 

পদ্ধমি এবং 

উপোত্তসূত্র 

সোধোের্ 

িন্তব্য 

১ 

ভূিোমিক 

জমেপ 
জমেপকৃি 

সীিোপোিোড় ভূর্ঠন, েোঙ্গোিোটি এলোকোয় পিোে – ৯০ 

লোইন মক.মি. ভূিোমিক জমেপ সম্পন্ন কেো িযব। 

ভূিোমিক 

মবভোর্, বোযপক্স 

এিআইএস 

রমিযবেন, 

বোমষ ণক 

রমিযবেন  

 

মিিোমত্রক 

জমেপ 
জমেপকৃি 

ব্লক -৮ ও ১১ এ পিোে -৫০০ লোইন মক.মি. মিিোমত্রক 

জমেপ সম্পন্ন কেো িযব। 

ভূপেোমথ ণক 

মবভোর্, বোযপক্স 

এিআইএসর

মিযবেন, 

বোমষ ণক 

রমিযবেন 
মত্রিোমত্রক 

জমেপ 
জমেপকৃি 

পসমুিোং গ্যোস পেত্র এলোকোয় ২০০ বর্ ণ মক.মি. 

মত্রিোমত্রক জমেপ সম্পন্ন কেো িযব।  

২ 

অনুসন্ধোন 

কূপ খনন 
খননকৃি শ্রীকোইল ইস্ট্-১ এ অনুসন্ধোন কূপ খনন কেো িযব। রধোনি 

খনন/রযকৌশল/ 

ভূিোমিক/ 

পেকমনকযোল 

সোমভ ণযসস/ 

রশোসন এবং 

মিসোব ও অথ ণ 

মবভোর্সি 

সকল মবভোর্, 

বোযপক্স 

এিআইএস, 

িোমসক 

রমিযবেন, 

বোমষ ণক 

রমিযবেন, 

মডমপমপ, 

আইএিইমড 

মেযপোে ণ, 

মপমসআে 

ইিযোমে 

উন্নয়ন কূপ 

খনন 
খননকৃি মসযলে-৯ এ উন্নয়ন কূপ খনন কেো িযব। 

ওয়োকণওভোে 
ওয়োকণওভোে 

সম্পন্ন 

বোযপক্স এে পফঞ্চুর্ঞ্জ-৪, মবমজএফমসএল এে মিিোস-৯, 

১৩ এবং নেমসংমে-১ এ ওয়োকণওভোে কো ণক্রি কেো িযব। 

গ্যোস 

উৎপোেন 

গ্যোস 

উৎপোমেি 

বোযপক্স এে সোলেোনেী, পফঞ্চুর্ঞ্জ, শোিবোজপুে, শ্রীকোইল, 

পসমুিোং, সুন্দলপুে, পবর্ির্ঞ্জ, ও পভোলো নথ ণ-১ গ্যোস 

পেত্র িযি গ্যোস ও কনযডনযসে উৎপোমেি িযব। 

রধোনি 

উৎপোেন/ 

রশোসন/ মিসোব 

ও অথ ণ 

মবভোর্সি 

সকল মবভোর্, 

বোযপক্স 

এিআইএস 

রমিযবেন, 

বোমষ ণক 

রমিযবেন  

পপযরোমলয়োি 

পরোডোক্টস 

উৎপোেন 

কনযডনযসে 

উৎপোমেি 

৩ 
িোনব সম্পে 

উন্নয়ন 

জনবল 

রমশমেি 

বোযপক্স এে কি ণকিণোযেে আেও উন্নি রমশের্ রেোন 

কেো িযব।  

এইচআেএি 

উপমবভোর্, 

পমেকল্পনো 

মবভোর্, বোযপক্স 

এিআইএস 

রমিযবেন, 

বোমষ ণক 

রমিযবেন  

  

 

১১ 



 
 

 

 

 

সংয োজনী ৩ : কর্ মসম্পোদন লক্ষ্যর্োত্রো অজমযনর ক্ষক্ষ্যত্র র্োঠ প মোযের অন্যোন্য কো মোলযের ননকট সুনননদ মষ্ট চোনিদো 

 

প্রনিষ্ঠোযনর নোর্ সংনিষ্ট কো মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পোদন সূচক উক্ত প্রনিষ্ঠোযনর ননকট 

চোনিদো/প্রিযোশো 

চোনিদো/প্রিযোশোর 

ক্ষ ৌনক্তকিো 

প্রিযোশো পূরণ নো িযল 

সম্ভোব্য প্রভোব 

জ্বোলোনন ও খননজ 

সম্পদ নবভোগ 

(১.১) ভূিোনিক জনরপ (১.১) জনরযপর পনরর্োণ প্রশোসননক অনুযর্োদন সরকোনর ননের্ অনু োেী তিল/গ্যোস অনুসন্ধোন 

ব্যিি িযব 

পনরকল্পনো কনর্শন (১.২) নির্োনত্রক জনরপ (১.২) জনরযপর পনরর্োণ এনিনপ বরোদ্দ সরকোনর ননের্ অনু োেী 

অর্ মনননিক সম্পকম 

নবভোগ 

(১.৩) নত্রর্োনত্রক জনরপ (১.৩) জনরযপর পনরর্োণ অর্ ম বরোদ্দ এবং অনুযর্োদন সরকোনর ননের্ অনু োেী 

অর্ ম নবভোগ (২.১) অনুসন্ধোন কূপ খনন (২.১) কূপ খনন নতুন তিল/গ্যোস ক্ষক্ষ্ত্র 

আনবষ্কোর ব্যিি িযি 

পোযর 

পনরযবশ অনিদপ্তর (২.২) উন্নেন কূপ খনন (২.২) কূপ খনন পনরবশগি ছোড়পত্র প্রদোন সরকোনর ননের্ অনু োেী 

জোিীে রোজস্ব ক্ষবোি ম (২.৩) ওেোকমওভোর (২.৩) কূপ ওেোকমওভোর ভযোট, ট্যোক্স ও পরোর্শ মযকর 

আেকর 

সরকোনর ননের্ অনু োেী 

জনপ্রশোসন র্ন্ত্রণোলে     ভূনর্ অনিগ্রিণ ও অনুযর্োদন সরকোনর ননের্ অনু োেী 

বোংলোযদশ পুনলশ     ননরোপত্তো মূলক সিয োনগিো 

প্রদোন 

সরকোনর ননের্ অনু োেী 

আইএর্ইনি     প্রকল্প পনরদশ মন সংক্রোন্ত 

সিয োনগিো প্রদোন 

সরকোনর ননের্ অনু োেী 

জ্বোলোনন ও খননজ 

সম্পদ নবভোগ 
(২.৪) গ্যোস উৎপোদন (২.৪) উৎপোনদি গ্যোযসর 

পনরর্োণ 

প্রশোসননক অনুযর্োদন সরকোনর ননের্ অনু োেী গ্যোস উৎপোদন ব্যিি 

িযি পোযর 

জ্বোলোনন ও খননজ 

সম্পদ নবভোগ 
(২.৫) ক্ষপযরোনলেোর্ 

ক্ষপ্রোিোক্টস উৎপোদন 

(২.৫) উৎপোনদি 

কনযিনযসযটর 

পনরর্োণ 

প্রশোসননক অনুযর্োদন সরকোনর ননের্ অনু োেী কনযিনযসট উৎপোদন 

ব্যিি িযি পোযর 

জ্বোলোনন ও খননজ 

সম্পদ নবভোগ 

(৩.১) র্োনব সম্পদ উন্নেন (৩.১) প্রনশক্ষ্ণ গ্রিণ প্রশোসননক অনুযর্োদন সরকোনর ননের্ অনু োেী দক্ষ্ জনবল তিরী ব্যিি 

িযব 

 

১২ 


