
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাাংলাদেশ পপদরারলয়াম এক্সদলাদিশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী রলিঃ (বাদপক্স) 

এবাং 

পচয়ািম্যান, বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খরনজ সম্পে কিদপাদিশন (দপদরাবাাংলা) 

এি মদে স্বাক্ষরিৈ 

 

 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

জুলাই ১, ২০১৭ – জুন ৩০, ২০১৮ 

১ 

 

 



সূরচপত্র 

 

 পৃষ্ঠা নাং 

বাদপক্স এি কম িসম্পােদনি সারব িকরচত্র 

 

৩ 

উপক্রমরিকা 

 

৪ 

পসকশন ১ :  বাদপক্স এি রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষয (Mission), পকৌশলগৈ 

উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবরল 

 

৫ 

পসকশন ২ :  পকৌশলগৈ উদেশ্য, অগ্রারিকাি, কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক এবাং 

লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

৬ - ৮ 

সাংদর্াজনী ১ :  শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms) 

 

১০ 

সাংদর্াজনী ২ :  কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকািী এবাং পরিমাপ পদ্ধরৈ এি রববিি 

 

১১ 

সাংদর্াজনী ৩ :  অন্য েপ্তি / সাংস্থাি রনকট সুরনরে িষ্ট কম িসম্পােন চারহোসমূহ 

 

১২ 

 

 

 

 

 

 

২ 



বাপেক্স এর কর্ মসম্পাদপের সার্ব মক র্িত্র 

 (Overview of the Performance of the BAPEX) 

 

সাম্প্রর্িক অর্মে, িযাপেঞ্জ এবং ভর্বষ্যি ের্রকল্পো 

 সাম্প্রর্িক বছরসমূপের (৩ বছর) প্রধাে অর্মেসমূে: 

 ১)  ২টি অনুসন্ধাে কূে খেে এবং ১টি গ্যাস ক্ষেত্র (রূেগঞ্জ) আর্বস্কার; 

 ২)  বাপেক্স এর র্ের্স্ব ৩টি উন্নয়ে কূে এবং ক্ষেপরাবাংোর আওিাধীে অন্যান্য ক্ষকাম্পার্ের ২টিসে ক্ষর্াট 

      ৫টি উন্নয়ে কূে খেে এবং ৫টি ওয়াকমওভার সম্পন্ন েপয়পছ; 

 ৩)  ১টি খেে র্রগ ও ৩টি প্রপসস প্লান্ট সংগ্রে করা েপয়পছ এবং 

 ৪)  ২৯৫ োইে র্ক: র্র্: ভূিার্িক, ২০৪৩ োইে র্ক: র্র্: র্ির্ার্ত্রক এবং ২০৫২ বগ ম র্ক: র্র্: র্ত্রর্ার্ত্রক     

      র্র্রে সম্পন্ন েপয়পছ। 

 

 সর্স্যা এবং িযাপেঞ্জসমূে: 

১)  বাপেক্স এর বিমর্াে আর্থ মক র্বপবিোয় গ্যাস উন্নয়ে িের্বে (র্র্র্িএফ) েপি গৃর্েি ঋপের সার্ভ মস িার্মসে  

     আসে ের্রপ াধ করা; 

২)  প্রপয়ার্েীয় র্েবপের তুেোয় র্বদ্যর্াে র্েবপের স্বল্পিা; 

৩)  বাপেক্স কর্তমক উৎোর্দি প্রর্ি োর্ার ঘেফুট গ্যাপসর মূল্য অিযন্ত কর্ েওয়া; 

৪)  বিমর্াপে শূন্য েপদর র্বেরীপি দ্রুি র্েবে র্েপয়াপগর ব্যবস্থা করা; 

৫)  দে র্েবে ধপর রাখার র্ন্য প্রার্ন্তক সুর্বধার্দসে অন্যান্য সুপ াগ-সুর্বধা সর্য় উেপ াগী করা; 

৬)  দীঘ মর্দে ধপর িালু থাকা ‘বাপেক্স র্ার্র্মে’ অব্যােি রাখা এবং 

৭)  দ্রুি ভূর্র্ উন্নয়ে, ববপদর্ ক র্াোর্াে ক্রয় এবং কূে খেপে অপ্রিযার্ ি উদ্ভুি সর্স্যার দ্রুি সর্াধাে করা। 

 

 

 ভর্বষ্যি ের্রকল্পো; 

২০২১ সাে ের্ যন্ত সর্পয় বাপেক্স এর ভর্বষ্যি কর্ মের্রকল্পো র্েম্নরূে: 

১)  ভূিার্িক র্র্রে-৫৭০ োইে র্ক: র্র্:; 

২)  র্ির্ার্ত্রক র্র্রে-১২৮০০ োইে র্ক: র্র্:; 

৩)  র্ত্রর্ার্ত্রক র্র্রে-২৮৪০ বগ ম র্ক: র্র্:; 

৪)  অনুসন্ধাে কূে খেে-৫৫টি; 

৫)  উন্নয়ে কূে খেে-৩১টি এবং ওয়াকমওভার-২২টি এবং 

৬)  গ্যাস উৎোদে বৃর্ি সম্ভাব্য অর্ির্রক্ত ৯৪৩ (বাপেক্স ৮১২) এর্এর্এসর্সএফর্ি ।     

      

২০১৭-১৮ অথ মবছপরর সম্ভাব্য প্রধাে অর্মেসমূে 

১)  ভূিার্িক র্র্রে-৮০ োইে র্ক: র্র্:; 

২)  র্ির্ার্ত্রক র্র্রে-২৫০০ োইে র্ক: র্র্:; 

৩)  র্ত্রর্ার্ত্রক র্র্রে-৫০০ বগ ম র্ক: র্র্:; 

৪)  অনুসন্ধাে কূে খেে-৫টি; 

৫)  উন্নয়ে কূে খেে-১টি এবং ওয়াকমওভার-৫ (বাপেক্স-২) টি; 

৬)  ক্ষর্াট গ্যাস উৎোদে-৩৫.০০ র্বর্সএফ এবং 

৭)  ক্ষর্াট কেপিেপসট উৎোদে-৫.০০ র্র্: র্ে:। 
 

৩ 





সেকশন-১: 

 

 

বাপেক্স এর রূেকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), সকৌশলগত উপেশ্যেমূহ এবং কার্ যাবভল 

১.১ রূেকল্প (Vision) : সেকেই অর্ যননভতক প্রবৃভি অর্যপনর লপক্ষ্য সতল/গ্যাে অনুেন্ধান ও উপতালপন শীর্ যস্থানীয় 

   র্াতীয় প্রভতষ্ঠান ভহোপব েক্ষ্মতা অর্যন করা। 

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) : 

 কাভরগরী ও আভর্ যকিাপব স্বয়ংেম্পূর্ য এবং আন্তর্যাভতক মানেম্পন প্রভতষ্ঠান ভহোপব 

বাপেক্সপক প্রভতষ্ঠা করা; 

 ভূতাভিক, ভূেদাভর্ যক, খননেহ ভবভিন্ন কার্ যক্রপমর মাধ্যপম সতল/গ্যাে অনুেন্ধান, 

উপতালন ও উৎোদন কার্ যক্রম েফলতার োপর্ েভরচালনা করা। 

 

১.৩ সকৌশলগত উপেশ্যেমূহ (Strategic Objectives): 

১)  জ্বালাভনর োপিয কার্ যক্রম সর্ারদারকরর্; 

২)  জ্বালাভনর অনুেন্ধান এবং উৎোদন বৃভি করা এবং 

৩) মানব েম্পদ উন্নয়ন। 

 

১.৪ কার্ যাবভল (Functions):  

১) সতল/গ্যাে অনুেন্ধাপনর লপক্ষ্য নতুন েম্ভাবনাময় ভূগঠন এবং এলাকা েনাক্ত করার লপক্ষ্য ভূতাভিক,  

    ভিমাভিক ও ভিমাভিক র্ভরে কার্ যক্রম েভরচালনা করা; 

২) ওয়াকযওিারেহ অনুেন্ধান ও উন্নয়ন কূে খনন েভরচালনা করা; 

৩) সকাম্পানীর ভনর্স্ব গ্যাে সক্ষ্ি হপত ভনরভবভিন্নিাপব গ্যাে উৎোদন ভনভিত করা; 

৪) ভবভিন্ন ধরপর্র র্ভরে, অনুেন্ধান ও উন্নয়ন কূে খনন েম্পভকযত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা এবং 

৫) ভবভিন্ন র্াতীয় ও আন্তর্যাভতক সকাম্পাভনর োপর্ নানা ধরপর্র সেবামূলক এবং সর্ৌর্ েহপর্াভগতা চুভক্ত  

    েম্পাদন 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 ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 
২০১৮-১৯ 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 
২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭*  

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 োদ্দভয 

কার্ যক্রম 

সর্ারদারকরণ 

৪০ 

১.১) ভূতাধিক র্ধরপ 
র্ধরদ্দপর 

পধরমাণ 

 লাইন 

ধক: ধম: 
১০ ৮০ ১০৬ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৪৫ ৭০ ৮০ 

১.২) ধিমাধত্রক 

র্ধরপ 

র্ধরদ্দপর 

পধরমাণ 

 লাইন 

ধক: ধম: 
১৫ ১০৪৮ ১৩৬০ ২৫০০ ২২৫০ ২০০০ ১৭৫০ ১৫০০ ২০০০ ২৫০০ 

১.৩) ধত্রমাধত্রক 

র্ধরপ 

র্ধরদ্দপর 

পধরমাণ 

বগ য  

ধক: ধম: 
১৫ ৫১০ ৫০০ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫৫০ ২০০ 

২) জ্বালাধনর 

অনুেন্ধান এবং 

উৎপাদন বৃধি করা 

৩০ 

২.১) অনুেন্ধান কূপ 

খনন 
কূপ খনন েংখ্যা ১২ ১ - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

২.২) উন্নয়ন কূপ 

খনন 
কূপ খনন েংখ্যা ৬ ২ ১ ১ ১ - - - ২ ৪ 

২.৩) ওয়াকযওভার 
কূপ  

ওয়াকযওভার  
েংখ্যা ৪ ৩ ৫ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ৩ ৫ 

২.৪) গ্যাে উৎপাদন 
উৎপাধদত 

গ্যাদ্দের পধরমাণ 
ধবধেএফ ৫ ৪০.৫০ ৩৬.৬৮ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৭ ২৩ ৪০ ৫০ 

২.৫) সপদ্দরাধলয়াম 

সপ্রাডাক্টে উৎপাদন 

উৎপাধদত 

কনদ্দডনদ্দেদ্দের 

পধরমাণ  

ধমধলয়ন 

ধলোর 
৩ ২.৯০ ৬.৬৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৩ ৪ 

৩) মানব েম্পদ 

উন্নয়ন 
১০ 

৩.১) মানব েম্পদ 

উন্নয়ন 
প্রধশক্ষ্ণ গ্রহণ েংখ্যা ১০ ২৩০ ১৬৮১ ৫০০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৮০ ৩০০ 

          *জুন, ২০১৭ পর্ যন্ত (োমধয়ক) অর্যন প্রদশ যন করা হদ্দয়দ্দে। 

 

বিদ্র: ১। ২০১৬-১৭ অর্ থ িছরেে চেরে ২০১৭-১৮ অর্ থ িছরে উৎপাদন লক্ষমাত্রা কম বনর্ থােণ কোে কােণঃ সালদানদী # ৩ এিং চেঞ্চুগঞ্জ # ৪ হরে গ্যারসে উৎপাদন ক্রমান্বরে করম যারে বির্াে ২০১৬-১৭ অর্ থ 

িছরেে চেরে ২০১৭-১৮ অর্ থ িছরে উৎপাদন লক্ষমাত্রা কম বনর্ থােণ কো হরেরছ। এখারন উরেখ্য চয, িারপক্স কর্তথক নতুন চকান কূপ খনন সম্পন্ন হরলও োে উৎপাদন অত্র অর্ থ িছরে চযাগ হওোে সম্ভািনা 

নাই। 

     ২। ২০১৬-১৭ অর্ থ িছরেে চেরে ২০১৭-১৮ অর্ থ িছরে উন্নেন ও ওোকথওভাে কূরপে লক্ষমাত্রা কম বনর্ থােণ কোে কােণঃ িারপক্স কর্তথক িেথমারন  শুধুমাত্র চিগমগঞ্জ # ৪ উন্নেন কূপ খনরনে প্ররোজনীে 

আনুষঙ্গীক কার্ যক্রম সম্পন্ন কো চগরছ বির্াে ১টি মাত্র উন্নেন কূপ খনরনে লক্ষমাত্রা বনর্ থােণ কো হরেরছ। বিবজএেবসএল ও এসবজএেবসএল এে ৩টি কূপ এিং িারপক্স এে বনজস্ব ২টি কূরপ ওোকথওভাে 

কোে প্ররোজন বির্াে চমাট ৫টি ওোকথওভারেে লক্ষমাত্রা বনর্ থােণ কো হরেরছ। 

৬ 



 
 

 

 

 

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 -২০১৭-১৮ 

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 

দক্ষ্তার েদ্দে বাধষ যক 

কম যেম্পাদন চুধি 

বাস্তবায়ন 

৪ 

২০১৭-১৮ অর্ য-বেদ্দরর খেড়া বাধষ যক কম যেম্পাদন 

চুধি দাধখল 

ধনি যাধরত েময়েীমার মদ্দে খেড়া চুধি সপদ্দরাবাংলায় 

দাধখলকৃত 
তাধরখ ১ ১৭ এবপ্রল ১৯ এবপ্রল ২০ এবপ্রল ২৩ এবপ্রল ২৫ এবপ্রল 

২০১৭-১৮ অর্ য-বেদ্দরর বাধষ যক কম যেম্পাদন চুধি 

বাস্তবায়ন পধরবীক্ষ্ণ 
ত্রত্রমাধেক প্রধতদ্দবদন দাধখলকৃত েংখ্যা 

১ 
৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অর্ য-বেদ্দরর বাধষ যক কম যেম্পাদন 

অি যবাধষ যক মূল্যায়ন প্রধতদ্দবদন দাধখল 

ধনি যাধরত তাধরদ্দখ অি যবাধষ যক মূল্যায়ন প্রধতদ্দবদন 

দাধখলকৃত 
তাধরখ 

১ 
১৫ জানুোেী ১৬ জানুোেী ১৭ জানুোেী ১৮ জানুোেী ২১ জানুোেী 

২০১৬-১৭ অর্ য-বেদ্দরর বাধষ যক কম যেম্পাদন চুধির  

মূল্যায়ন প্রধতদ্দবদন দাধখল 
বাধষ যক মূল্যায়ন প্রধতদ্দবদন দাধখলকৃত 

তাধরখ ১ 
১৩ জুলাই ১৬ জুলাই ১৮ জুলাই ২০ জুলাই ২৩ জুলাই 

কার্ যপিধত, কম যপধরদ্দবশ 

ও সেবার মাদ্দনান্নয়ন 
৯ 

মাঠ পয থারেে কায থালেসমূরহ কমপরক্ষ একটি অনলাইন 

চসিা োলু কো  

অনলাইন চসিা োলুকৃত তাধরখ ১ 
৩১ বিরসম্বে ৩১ জানুোেী ২৮ চেব্রুোেী - - 

দপ্তে/সংস্থাে কমপরক্ষ ১ টি চসিা প্রবক্রো সহজীকৃে 
চসিা প্রবক্রো সহজীকৃে তাধরখ ১ 

৩১ বিরসম্বে ৩১ জানুোেী ২৮ চেব্রুোেী ১৫ মাে থ - 

উদ্ভািনী উরযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নেন প্রকল্প (এসআইবপ) 

িাস্তিােন 

উদ্ভািনী উরযাগ িাস্তিাবেে তাধরখ ১ 
৪ জানুোেী ১১ জানুোেী ১৮ জানুোেী ২৫ জানুোেী ৩১ জানুোেী 

এসআইবপ িাস্তিাবেে % ১ 
২৫ - - - - 

ধপআরএল শুরুর ২ মাে পূদ্দব য েংধিষ্ট কম যচারীর 

ধপআরএল ও  ছুটি নগদায়ন যুগপৎ র্াধর ধনধিতকরণ 

েংধিষ্ট কম যচারীর ধপআরএল ও  ছুটি নগদায়ন যুগপৎ 

র্াধরকৃত 

 

% ১ 
১০০ ৯০ ৮০ - - 

বসটিরজন োট থাে অনুযােী চসিা প্রদান প্রকাবিে বসটিরজন োট থাে অনুযােী চসিা প্রদানকৃে 
% ১ 

১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অধভদ্দর্াগ প্রধতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন 
ধনষ্পধত্তকৃত অধভদ্দর্াগ 

 

% ১ 
৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

সেবা প্রতযাশী এবং দশ যনার্ীদ্দদর র্ন্য েয়দ্দলেেহ 

অদ্দপক্ষ্াগার (waiting room) এর ব্যবস্থা করা 

ধনি যাধরত েময়েীমার মদ্দে সেবা প্রতযাশী এবং 

দশ যনার্ীদ্দদর র্ন্য েয়দ্দলেেহ অদ্দপক্ষ্াগার চালুকৃত 

 

তাধরখ 

১ 
৩১ বিরসম্বে ৩১ জানুোেী ২৮ চেব্রুোেী - - 

সেবার মান েম্পদ্দকয সেবাগ্রহীতাদ্দদর মতামত 

পধরবীক্ষ্দ্দণর ব্যবস্থা চালু করা 

সেবার মান েম্পদ্দকয সেবাগ্রহীতাদ্দদর মতামত 

পধরবীক্ষ্দ্দণর ব্যবস্থা চালুকৃত 

 

তাধরখ 

১ 
৩১ বিরসম্বে ৩১ জানুোেী ২৮ চেব্রুোেী - - 

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 -২০১৭-১৮ 

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 

দক্ষ্তা ও ত্রনধতকতার 

উন্নয়ন 
৪ 

েরকাধর কম যেম্পাদন ব্যবস্থাপনা েংক্রান্ত প্রধশক্ষ্ণেহ 

ধবধভন্ন ধবষদ্দয় কম যকতযা/কম যচারীদ্দদর প্রধশক্ষ্ণ 

আদ্দয়ার্ন 

প্রধশক্ষ্দ্দণর েময়* র্নঘণ্টা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

র্াতীয় শুিাচার সকৌশল বাস্তবায়ন 

২০১৭-১৮ অর্ য-বেদ্দরর শুিাচার বাস্তবায়ন 

কম যপধরকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পধরবীক্ষ্ণ কাঠাদ্দমা 

প্রণীত এবং দাধখলকৃত 

তাধরখ 
১ 

 
১৬ জুলাই ৩১ জুলাই 

- - - 

ধনি যাধরত েময়েীমার মদ্দে ত্রত্রমাধেক পধরবীক্ষ্ণ 

প্রধতদ্দবদন দাধখলকৃত 
েংখ্যা ১ ৪ ৩ 

- - - 

তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন 

চজােদােকেণ 
১ 

তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত % ০.৫ ৮০ ৭৭ ৭৭ 
- - 

স্বপ্ররণাবদে েথ্য প্রকাবিে স্বপ্ররণাবদে েথ্য প্রকাবিে % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

আধর্ যক ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 
২ অধডে আপধত্ত ধনষ্পধত্ত কার্ যক্রদ্দমর উন্নয়ন অধডে আপধত্ত ধনষ্পধত্তকৃত % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

    

*৬০ ঘণ্টা প্রধশক্ষ্দ্দণর মদ্দে অন্যযন ২০ঘন্টা েরকাধর কম যেম্পাদন ব্যবস্থাপনা েংক্রান্ত প্রধশক্ষ্ণ অন্তভূ যি র্াকদ্দব । 

 

 

 

৮ 

  





 

সংয োজনী-১ 

 

শব্দ সংযেপ 

(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.  এিএিএসএফমড মিমলয়ন স্ট্যোন্ডোড ণ মকউমবক মফে পোে পড 

 

6.  মবমসএফ মবমলয়ন মকউমবক মফে 

 

7.  মি: মল: মিমলয়ন মলেোে 

8.  এিআইএস ম্যোযনজযিন্ট ইনফেযিশন মসযস্ট্ি 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

  



 

সংয োজনী-২ 

কি ণসম্পোেন সূচকসমূহ, বোস্তবোয়নকোেী 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 

হোেোের্ঞ্জ, পোথোমেয়ো-মসযলে, বোিমচয়ো-পিৌলভী 

বোজোে, পচঙ্গুিোং, লোম্বোয োনো-খোর্ড়োছমড়, 

িোিোিহুেী-বোন্দেবন, মসিো পোহোড় ভূ-র্ঠন, 

েোঙ্গোিোটি এলোকোয় পিোে- ৮০ লোইন মক: মি:  

ভূিোমিক জমেপ সম্পন্ন কেো হযব। 

ভূিোমিক 

মবভোর্, 

বোযপক্স 

এিআইএস, 

িোমসক 

রমিযবেন, 

বোমষ ণক 

রমিযবেন 

ইিযোমে 

 

মিিোমত্রক 

জমেপ 
জমেপকৃি 

১.  ঢোকো, িোমনকর্ঞ্জ, শমেয়িপুে, িোেোমেপুে ও  বমেশোল 

পজলোয় পিোে-১২৫০ লোইন মক: মি: এবং  

২.   েোঙ্গোইল, জোিোলপুে, পশেপুে, িয়িনমসংহ পজলোয় 

পিোে-১২৫০ লোইন মক: মি: মিিোমত্রক জমেপ সম্পন্ন 

কেো হযব। 

ভূপেোমথ ণক 

মবভোর্, 

বোযপক্স 

মত্রিোমত্রক 

জমেপ 
জমেপকৃি 

১. পফঞ্চুর্ঞ্জ গ্যোস পেত্র-৩০০ বর্ ণ মক: মি: এবং 

২. রূপর্ঞ্জ গ্যোস পেত্র-২০০ বর্ ণ মক: মি: মত্রিোমত্রক 

জমেপ সম্পন্ন কেো হযব। 

২ 

অনুসন্ধোন 

কূপ খনন 
খননকৃি 

পভোলো নথ ণ-১, শোহবোজপুে ইস্ট্-১, কসবো-১, সোলেো 

নথ ণ-১ এবং পসমুিোং সোউথ-১ এ অনুসন্ধোন কূপ খনন 

কেো হযব। 

রধোনি 

খনন/রযকৌশল/ 

ভূিোমিক/ 

পেকমনকযোল 

সোমভ ণযসস/ 

রশোসন এবং 

মহসোব ও অথ ণ 

মবভোর্সহ 

সকল মবভোর্, 

বোযপক্স 

উন্নয়ন কূপ 

খনন 
খননকৃি 

পবর্ির্ঞ্জ-৪ এ মূল্যোয়ন কোি উন্নয়ন কূপ খনন কেো 

হযব। 

ওয়োকণওভোে 
ওয়োকণওভোে 

সম্পন্ন 

শোহবোজপুে-১, পবর্ির্ঞ্জ-৩ এবং ককলোশটিলো-১, 

মিিোস-৭ ও হমবর্ঞ্জ-১ এ ওয়োকণওভোে কেো হযব। 

গ্যোস 

উৎপোেন 

গ্যোস 

উৎপোমেি 
বোযপক্স এে সোলেোনেী, পফঞ্চুর্ঞ্জ, শোহবোজপুে, 

শ্রীকোইল, পসমুিোং, সুন্দলপুে, পবর্ির্ঞ্জ এবং রূপর্ঞ্জ 

গ্যোস পেত্র হযি গ্যোস উৎপোমেি হযব। 

রধোনি 

উৎপোেন/ 

রশোসন/ মহসোব 

ও অথ ণ 

মবভোর্সহ 

সকল মবভোর্, 

বোযপক্স 

পপযরোমলয়োি 

পরোডোক্টস 

উৎপোেন 

কনযডনযসে 

উৎপোমেি 

৩ 

িোনব 

সম্পে 

উন্নয়ন 

জনবল 

রমশমেি 

বোযপক্স এে কি ণকিণোযেে আেও উন্নি রমশের্ রেোন 

কেো হযব। 

পমেকল্পনো 

মবভোর্, 

বোযপক্স 

১১ 



 
 

 

সংয োজনী ৩ : অন্য দপ্তর / সংস্থোর ননকট সুনননদ িষ্ট কর্ িসম্পোদন চোনিদোসমূি  

 

প্রনিষ্ঠোযনর নোর্ সংনিষ্ট কার্ যক্রম 

 

কর্ িসম্পোদন সূচক উক্ত প্রনিষ্ঠোযনর 

ননকট চোনিদো/প্রিযোশো 

চোনিদো/প্রিযোশোর 

য ৌনক্তকিো 

প্রিযোশো পুরণ নো িযে 

সম্ভোব্য প্রভোব 

জ্বোেোনন ও খননজ 

সম্পদ নবভোগ 

(১.১) ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ (১.১) জত্ত্বিপপি পত্ত্বিমাণ প্রশোসননক অনুযর্োদন সরকোনর ননয়র্ 

অনু োয়ী 

যিে/গ্যোস অনুসন্ধোন 

ব্যোিি িযব 

পনরকল্পনো কনর্শন (১.২) ত্ত্বিমাত্ত্বিক জত্ত্বিপ (১.২) জত্ত্বিপপি পত্ত্বিমাণ এনিনপ বরোদ্দ সরকোনর ননয়র্ 

অনু োয়ী 

অর্ িনননিক সম্পকি 

নবভোগ 

(১.৩) ত্ত্বিমাত্ত্বিক জত্ত্বিপ (১.৩) জত্ত্বিপপি পত্ত্বিমাণ অর্ ি বরোদ্দ এবং 

অনুযর্োদন 

সরকোনর ননয়র্ 

অনু োয়ী 

অর্ ি নবভোগ (২.১) অনুসন্ধান কূপ 

খনন 

(২.১) কূপ খনন নতুন যিে/গ্যোস যেত্র 

আনবষ্কোর ব্যোিি িযি 

পোযর পনরযবশ অনিদপ্তর (২.২) উন্নয়ন কূপ খনন (২.২) কূপ খনন পনরবশগি ছোড়পত্র 

প্রদোন 

সরকোনর ননয়র্ 

অনু োয়ী 

জোিীয় রোজস্ব যবোি ি (২.৩) ওয়াকযওভাি (২.৩) কূপ ওয়াকযওভাি ভযোট, ট্যোক্স ও 

পরোর্শ িযকর আয়কর 

সরকোনর ননয়র্ 

অনু োয়ী 

প্রশোসন     ভূনর্ অনিগ্রিণ ও 

অনুযর্োদন 

সরকোনর ননয়র্ 

অনু োয়ী 

জ্বোেোনন ও খননজ 

সম্পদ নবভোগ 
(২.৪) গ্যাস উৎপাদন (২.৪) উৎপাত্ত্বদত গ্যাপসি পত্ত্বিমাণ প্রশোসননক অনুযর্োদন সরকোনর ননয়র্ 

অনু োয়ী 

গ্যাস উৎপাদন ব্যাহত 

হপত পাপি 

জ্বোেোনন ও খননজ 

সম্পদ নবভোগ 
(২.৫) পপপরাত্ত্বিয়াম 

পরাডাক্টস 

উৎপাদন 

(২.৫) উৎপাত্ত্বদত কনপডনপসপেি 

পত্ত্বিমাণ 

প্রশোসননক অনুযর্োদন সরকোনর ননয়র্ 

অনু োয়ী 

কনপডনপসে উৎপাদন 

ব্যাহত হপত পাপি 

জ্বোেোনন ও খননজ 

সম্পদ নবভোগ 

(৩.১) মানব সম্পদ 

উন্নয়ন 

(৩.১) রত্ত্বিক্ষণ গ্রহণ প্রশোসননক অনুযর্োদন সরকোনর ননয়র্ 

অনু োয়ী 

দে জনবে তিরী 

ব্যোিি িযব 

১২ 


