বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে করদোদরশি (দেদরাবাাংলা)
ব্যবস্থােিা েনরচালক,
রূোন্তনরৈ প্রাকৃনৈক গ্যাস ককাম্পািী নলনিদেড (আরনেনজনসএল)
এবাং
কচয়ারম্যাি,
বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে করদোদরশি (দেদরাবাাংলা)
এর িদে স্বাক্ষনরৈ

বানষ িক কিিসম্পােি চুনি
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োৈা-২/১১

পৃষ্ঠা-১১

আরনেনজনসএল-এর কিিসম্পােদির সানব িক নচত্র
(Overview of the Performance of RPGCL)

সাম্প্রনৈক অজিি, চযাদলঞ্জ এবাং িনবষ্যৎ েনরকল্পিা
সাম্প্রনৈক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধাি অজিি:
ি
 নিরােত্তার স্বাদথ ি নসএিনজ নসনলন্ডাদরর কিয়াে প্রনৈ ৫ বছর উত্তীি ি হদল পুিঃেরীক্ষা কদর নিেদিস সার্টনিদকে
প্রোি
করার লদক্ষয এ র্াবৈ আরনেনজনসএল-এর নর-কেনটাং কসন্টাদর প্রায় ৬,০০০ নসএিনজ নসনলন্ডার পূিঃেরীক্ষা করা;
 নপ্রন্ট ও ইদলকরনিক নিনডয়ায় সৈকীকরি নবজ্ঞনপ্ত নিয়নিৈ প্রকাশ করা;
 নবগৈ ০৩(নৈি) বছদর ৩২২র্ট র্ািবাহি নসএিনজদৈ রুোন্তর করা;
 নিরােে ও িািসম্মৈিাদব র্ািবাহি নসএিনজদৈ রূোন্তর এবাং নসএিনজ নর-ফুদয়নলাং কটশি েনরচালিার লদক্ষয নবনিন্ন
কবসরকানর প্রনৈষ্ঠাদির এ র্াবৈ প্রায় ১১০০ জিদক প্রনশক্ষি প্রোি;
 প্রাকৃনৈক গ্যাদসর উেজাৈ এিনজএল প্রনক্রয়া কদর িািসম্মৈ প্রায় ১৯ হাজার কিনরক েি এলনেনজ উৎোেিপূব িক সরবরাহ
করা;
 কেদশর গ্যাস নিল্ডসমূহ হদৈ প্রাপ্ত উেজাৈ (এিনজএল ও কিদডিদসে) প্রনক্রয়া কদর কেকসই ও িািসম্মৈ কেদরানলয়াি
জাৈ দ্রব্য এলনেনজ, এিএস ও এইচএসনড উৎোেি অব্যাহৈ রাখা এবাং আইওনস ও কেদরাবাাংলার গ্যাস নিল্ডসমূদহর
গ্যাস উৎোেি নিরবনিন্ন রাখার লদক্ষয ককাম্পানির আশুগঞ্জ স্থােিায় কিদডিদসে হযান্ডনলাং বৃনদ্ধ করা।
সিস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ:
 কাঁচািাল এিনজএল এর অিাদব তকলাশর্টলা প্লান্ট-১ বন্ধ থাকায় তকলাশর্টলা প্লান্ট-১ িনডিাই কদর কিদডিদসে
প্রনক্রয়াকরি;
 তকলাশর্টলা প্লান্ট-২ এ উৎোনেৈ এিএস তৈল নবেিি ককাম্পানিসমূহ (েদ্মা, কিঘিা ও র্মুিা) কর্তিক ের্ িাপ্ত েনরিাদি
উদত্তালি িা করায় আরনেনজনসএল কর্তিক তকলাশর্টলা প্লান্ট-২ পূি িিাত্রায় েনরচালিা করা ৈথা এলনেনজ, এিএস ও
এইচএসনড পূি িিাত্রায় উৎোেি করা সম্ভব িা হওয়ায় তকলাশর্টলা প্লান্ট-২ পূি িিাত্রায় েনরচালিা করা।
িনবষ্যৎ েনরকল্পিা:
 নসদলেস্থ তকলাশর্টলা প্লান্ট-১ আরনেনজনসএল-এর আশুগঞ্জ কিদডিদসে হযান্ডনলাং স্থােিায় স্থািান্তর ও িনডিাই কদর
কিদডিদসে প্রনক্রয়াজাৈকরদির িােদি প্লান্ট চালুকরি;
 কেদরাবাাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পে নবিাদগর িােদি নবনেনসদক অনুদরাধ জানিদয় ের্ িাপ্ত েনরিাি এিএস উদত্তালদির
িােদি আরনেনজনসএল-এর তকলাশর্টলা প্লান্ট-২ পূি িিাত্রায় চালু রাখা;
 নবকল্প জ্বালানি নহদসদব এলনেনজ(অদোগ্যাস)-কক র্ািবাহদি ব্যবহাদরর নিনিত্ত একর্ট এলনেনজ নর-ফুদয়নলাং কটশি ও
র্ািবাহি রূোন্তর কারখািা স্থােদির ব্যবস্থা গ্রহি এবাং
 এলএিনজ কার্ িক্রদির সাদথ আরনেনজনসএল-এর জিবলদক সম্পৃিকরি এবাং কেদরাবাাংলার নেকনিদে িশিার আদলাদক
এলএিনজ প্রকল্পদক সিলিাদব সম্পন্ন করদৈ কসলদক সানব িক সহদর্ানগৈা প্রোি নিনিৈকরি।
২০১৬-১৭ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রধাি অজিিসমূহ:
1| তকলাশর্টলা প্লাদন্ট ২০.০০ নিনলয়ি নলোর এিনজএল ও ১০.০০ নিনলয়ি কিদডিদসে প্রনক্রয়াকরি এবাং আশুগঞ্জ স্থােিা
হদৈ ১০০ নিনলয়ি নলোর কিদডিদসে হযান্ডনলাং নিধ িারি;
2| ১০০০র্ট এিনজনি নসনলন্ডার পুি:েরীক্ষা করার লক্ষযিাত্রা নিধ িারদির োশাোনশ ০.০৫০০ নবনসএি নসএিনজ নবক্রয়;
3| নসএিনজ কার্ িক্রি েনরচালিার অাংশ নহদসদব সারা কেদশ রূোন্তর কারখািা ও নসএিনজ কটশি িনিেনরাং কার্ িক্রি
সম্পােি;
4| কেদশর প্রনৈর্ট নসএিনজ নর-ফুদয়নলাং কটশি ও র্ািবাহি নসএিনজদৈ রূোন্তর কারখািায় কিিরৈ জিবলদক প্রনশক্ষি
প্রোদির লদক্ষয নসনডউল অনুর্ায়ী ৬র্ট প্রনশক্ষি কার্ িক্রি;
5| নবকল্প জ্বালানি নহদসদব এলনেনজ (অদোগ্যাস)-কক র্ািবাহদি ব্যবহাদরর নিনিদত্ত একর্ট এলনেনজ নর-ফুদয়নলাং কটশি ও
র্ািবাহি রূোন্তর কারখািা স্থােদির ব্যবস্থা গ্রহি এবাং
6| এলএিনজ কার্ িক্রদির সাদথ আরনেনজনসএল-এর জিবলদক সম্পৃি করি এবাং কেদরাবাাংলার নেকনিদে িশিার আদলাদক
এলএিনজ প্রকল্পদক সিলিাদব সম্পন্ন করদৈ এলএিনজ কসল-এর সাদথ সনম্মনলৈিাদব সানব িক সহদর্ানগৈা প্রোি
নিনিৈকরি।
োৈা-৩/১১

উেক্রিনিকা (Preamble)
সরকানর েপ্তর/েপ্তরসমূদহর প্রানৈষ্ঠানিক েক্ষৈা বৃনদ্ধ স্বিৈা ও জবাবনেনহ কজারোর করা,সুশাসি সাংহৈ করি এবাং সম্পদের
র্থার্থ ব্যবহার নিনিৈকরদির িােদি রূেকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দির লদক্ষয
ব্যবস্থােিা েনরচালক,
রূপান্তরিত প্রাকৃনৈক গ্যাস ককাম্পািী নলনিদেড (আরনেনজনসএল)
এবাং
কচয়ারম্যাি,
বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে করদোদরশি (কেদরাবাাংলা)

এর িদে ২০১৬ সাদলর জুি িাদসর ৩০ ৈানরদখ এই বানষ িক কিিসম্পােি চুনি স্বাক্ষনরৈ হল।

এই চুনিদৈ স্বাক্ষরকারী উিয়েক্ষ নিম্ননলনখৈ নবষয়সমূদহ সম্মৈ হদলি:

োৈা-৪/১১

কসকশি ১:
আরনেনজনসএল-এর রূেকল্প (Vision), অনিলক্ষয (Mission), ককৌশলগৈ উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাবলী
১.১) রূেকল্প (Vision):
কেদশর গ্যাস নিল্ড হদৈ প্রাপ্ত উেজাৈ (এিনজএল ও কিদডিদসে) প্রনক্রয়া কদর কেকসই ও িািসম্মৈ কেদরানলয়ািজাৈ দ্রব্য
(এলনেনজ, এিএস ও এইচএসনড) উৎোেি, নবকল্প জ্বালানি (নসএিনজ ও অদো এলনেনজ) এবাং জাৈীয় গ্যাস সরবরাহ বৃনদ্ধ
করদৈ এলএিনজ আিোনি কদর ব্যবহার নিনিৈকরি।
১.২) অনিলক্ষয (Mission):
1| কেদশর গ্যাস নিল্ড হদৈ প্রাপ্ত উেজাৈ (এিনজএল ও কিদডিদসে) প্রনক্রয়া কদর কেকসই ও িািসম্মৈ কেদরানলয়ািজাৈ দ্রব্য
এলনেনজ, এিএস ও এইচএসনড উৎোেি, উৎোনেৈ েদের গুিগৈ িাি েরীক্ষা, কিদডিদসে হযান্ডনলাং কার্ িক্রি েনরচালিা,
এবাং নবকল্প জ্বালানির ব্যবহাদরর কার্ িক্রি অব্যাহৈ রাখা এবাং
2| রাজস্ব আোদয়র লক্ষযিাত্রা অজিিসহ িািসম্মৈ কানরগনর, প্রশাসনিক, েনরকল্পিা, উন্নয়ি, নহসাব ও আনথ িক নবষয় আধুনিকায়ি
এবাং িািবসম্পে উন্নয়দির কার্ িক্রি, জাৈীয় শুদ্ধাচার কিি ককৌশল বাস্তবায়ি, ৈথ্য অনধকার আইি-২০০৯ বাস্তবায়ি, ৈথ্য
বাৈায়ি/আইনসর্টসহ সুষ্ঠু ব্যবস্থােিা। সরকাদরর নডনজোলাইদজশি কার্ িক্রি-এর আওৈায় ই-কেন্ডানরাং (ই-নজনে) চালুকরি
এবাং ওদয়বসাইে উন্নয়ি ও ৈথ্য প্রকাশ।
১.৩) ককৌশলগৈ উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)
১.৩.১) আরনেনজনসএল-এর ককৌশলগৈ উদেশ্যসমূহ
 জ্বালানি নিরােত্তা বৃনদ্ধকরি;
 জ্বালানির ব্যবহাদরর েক্ষৈা বৃনদ্ধকরি এবাং সরবরাহ নিনিৈকরি এবাং
 িািবসম্পদের কিিেক্ষৈা বৃনদ্ধকরি।
১.৩.১) আবনশ্যক ককৌশলগৈ উদেশ্যসমূহ
 েক্ষৈার সদে বানষ িক কিিসম্পােি চুনি বাস্তবায়ি;
 দেতা ও তিনৈকৈার উন্নয়ি;
 ৈথ্য অনধকার ও স্বপ্রদিানেৈ ৈথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ি;
 কার্ িেদ্ধনৈ ও কসবার িাদিান্নয়ি এবাং
 আনথ িক ব্যবস্থােিার উন্নয়ি।
১.৪) কার্ িাবলী (Functions)
1| কেদশর গ্যাস নিল্ড হদৈ প্রাপ্ত উেজাৈ (এিনজএল ও কিদডিদসে) প্রনক্রয়া কদর কেকসই ও িািসম্মৈ কেদরানলয়ািজাৈ দ্রব্য
এলনেনজ, এিএস ও এইচএসনড উৎোেি এবাং গ্যাস উৎোেি নিরবনিন্ন রাখার লদক্ষয কিদডিদসে হযািদডনলাং অব্যাহৈ রাখা;
2| কেশীয় জ্বালানির ব্যবহার কদর অনিলক্ষয অবলম্বি কদর রূেকল্প অজিদির র্াবৈীয় কার্ িক্রি গ্রহদির িােদি রাজস্ব আোয়সহ
িািসম্মৈ প্রশাসনিক, েনরকল্পিা, নহসাব ও আনথ িক নবষয়সহ সানচনবক ব্যবস্থােিা ও িািবসম্পে উন্নয়দির প্রনক্রয়া অব্যাহৈ
রাখা;
3| নিরােে ও িািসম্মৈ নসএিনজ ও এলনেনজ-কক নবকল্প জ্বালানি নহদসদব ব্যবহাদরর গিসদচৈিৈা কার্ িক্রি গ্রহিসহ
অবকাঠাদিাসমূদহর েনরেশিি ও ৈোরনক অব্যাহৈ রাখা। এদক্ষদত্র জ্বালানি কসক্টদর সকল কটকদহাল্ডারদের সাদথ নিদয় অথবা
জ্বালানি ও খনিজ সম্পে িন্ত্রিালয় ও কেদরাবাাংলার নিদে িশিার আদলাদক নবকল্প জ্বালানির িীনৈিালা, নবনধিালা, েনলনস ও
গাইডলাইি প্রিয়ি;
4| বায়ুদূষি অনধকহাদর হ্রাসকরদির লদক্ষয েনরদবশ বান্ধব নবকল্প জ্বালানি নহদসদব অদো-এলনেনজ র্ািবাহদি ব্যবহাদরর নিনিদত্ত
একর্ট এলনেনজ নর-ফুদয়নলাং কটশি ও র্ািবাহি রূোন্তর কারখািা স্থােদির ব্যবস্থা গ্রহি;
5| এলএিনজ কার্ িক্রদির সাদথ আরনেনজনসএল-এর জিবলদক সম্পৃিকরি এবাং কেদরাবাাংলার নেকনিদে িশিার আদলাদক এলএিনজ
প্রকল্পদক সিলিাদব সম্পন্ন করদৈ কসলদক সানব িক সহদর্ানগৈা প্রোি;
6| বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে করদোদরশি, বাাংলাদেশ এিানজি করগুদলশি কনিশি, বাাংলাদেশ কেদরানলয়াি
ইন্সর্টর্টউে, বাাংলাদেশ কেদরানলয়াি করদোদরশি, নবদফারক অনধেপ্তর, েনরদবশ অনধেপ্তর, প্লানিাং কনিশি, বুদয়ে এবাং
নবএসর্টআই প্রনৈষ্ঠািসমূদহর সদে নলয়াদজাঁ করা এবাং
7| কেদরাবাাংলা/ আন্তজিানৈক এবাং কেশীয় প্রনৈষ্ঠািসমূদহর সদে চুনি সম্পােি।
োৈা-৫/১১

কসকশি ২: ককৌশলগৈ উদেশ্য, কার্ িক্রি, কিিসম্পােি সূচক, লক্ষযিাত্রা
কলাি-১

কলাি-২

কলাি-৩

কলাি-৪

ককৌশলগৈ
উদেশ্য

ককৌশলগৈ
উদেদশ্যর িাি

কার্ িক্রি
(Activities)

(Strategic
Objectives)

(Weight of

কিিসম্পােি
সূচক
(Performance
Indicators)

Strategic
Objective)

আরনেনজনসএল-এর ক ৌশলগত উক্ষেশ্যিমূহ
০১।
৪৬.০০ [১.১] এিনজএল প্রনক্রয়া
[১.২] কিদডিদসে প্রনক্রয়া
জ্বালানি নিরােত্তা
[১.৩] েদের িাি নিনিৈকরি
বৃনদ্ধকরি
[১.৪] কিদডিদসে হযান্ডনলাং

[১.১.১]
[১.২.১]
[১.৩.১]
[১.৪.১]

[১.৫] নসএিনজ নবক্রয় কার্ িক্রি [১.৫.১]

০২।
জ্বালানির নিরােে
ব্যবহাদরর েক্ষৈা
এবাং সরবরাহ
নিনিৈকরি

২৭.০০

[১.৬] নসএিনজ কিিারশি

[১.৬.১]

[১.৭] নসনলন্ডার নরদেট

[১.৭.১]

[২.১] বানষ িক প্লান্ট অোদরশি [২.১.১]
[২.২] নিরােে প্লান্ট েনরচালিা [২.২.১]
[২.৩] নসএিনজ কার্ িক্রি

[২.৩.১]

িনিেনরাং
[২.৪] ই-কসবার িাি বৃনদ্ধকরি [২.৪.১]
[২.৪.২]
[২.৫] নসনসর্টনি কযাদিরা স্থােি [২.৫.১]
[২.৬] এলনেনজ নরফুদয়নলাং

[২.৬.১]

কটশি স্থােি
[২.৬.২]
[২.৭] ককর্টএল-১ আশুগদঞ্জ

স্থােি

[২.৭.১]
[২.৭.২]
[২.৭.৩]

০৩।
িািব সম্পদের

েক্ষৈা বৃনদ্ধকরি

১২.০০

[৩.১] ককাম্পানির িািব সম্পে
উন্নয়ি

[৩.১.১]
[৩.১.২]

[৩.২] ইি-হাউজ করনিাং

[৩.২.১]

কলাি-৫

একক
(Unit)

কলাি-৬

কলাি-৭

কিিসম্পােি
সূচদকর িাি নিনত্তবছর
(Base
(Weight of
Performance
Year)
Indicators)
২০১৪-১৫

কলাি-৮

কলাি-৯

কলাি-১০

কলাি-১১

োৈা-৬/১১

কলাি-১৩

প্রকৃৈ অজিি*
(Target /Criteria Value for FY 2016-17)
(২০১৫-১৬)
অসাধারি অনৈ উত্তি
উত্তি
চলনৈ িাি চলনৈ িাদির
সম্ভাব্য
নিদম্ন
১০০%
৯০%
৮০%
৭০%
৬০%

ককর্টএল প্লাদন্ট এিনজএল প্রনক্রয়া নিনলয়ি নলোর ১০.০০ ২৭.৬২৩ ২৮.০১৪ ২০.০০ ১৮.০০ ১৬.০০
ককর্টএল প্লাদন্ট কিদডিদসে প্রনক্রয়া নিনলয়ি নলোর ৫.০০ ৩৭.২৯৮ ১৮.২৫৩ ১০.০০ ১৩.৫০ ১২.৪০
কাঁচািাল ও উৎোনেৈ েদের িমুিা
১০.০০ ১৪০৮
২২০৮ ১৫০০ ১৩৫০
১২০০
সাংখ্যা
েরীক্ষা
আশুগঞ্জ স্থােিায় কিদডিদসে হযান্ডনলাংনিনলয়ি নলোর ১০.০০ ৮৪.৪২ ১৮৭.০১৩ ১০০.০০ ৬৭.৫০ ৬০.০০
েনরিাি
নসএিনজ নবক্রয়
নবনসএি ৫.০০ ০.০৬১৬ ০.০৭৬৮৯ ০.০৫৪ ০.০৪৮৬ ০.০৪৩২
নসএিনজ কিিারশি
সাংখ্যা
২.০০
৭০
৯২
৩০
২৭
২৪
৪.০০
১৭১৪
১২৯০ ১০০০
৯০০
৮০০
নসনলন্ডার নরদেট
সাংখ্যা
প্লান্ট েনরচালিার নেি
সাংখ্যা
২.০০
৩৫৪
৩৫৪
৩৩০
২৯৭
২৬৪
নিরােে প্লান্ট েনরচালিার নেি
সাংখ্যা
২.০০
৩৬৫
৩৬০
৩৬০
৩২৪
২৮৮
নসএিনজ কটশি ও ওয়াকিশে
৩.০০
৫০
৬২
৭০
৬৩
৫৬
সাংখ্যা
িনিেনরাং
নিরবনিন্ন ইন্টারদিে কসবার জন্য
২.০০
জানুয়ানর কিব্রুয়ানর িাচ ি
ব্যান্ডউইথ আেদগ্রদডশি/ ওদয়বসাইে ৈানরখ
আেদগ্রদডশি উন্নয়ি
২.০০
জানুয়ানর কিব্রুয়ানর িাচ ি
প্রধাি কার্ িালয় ও ককর্টএল স্থােিায়
ৈানরখ
সািিার স্থােি
৩.০০
িদিম্বর নডদসম্বর জানুয়ানর
আশুগঞ্জ স্থােিার নিরােত্তার স্বাদথ ি
ৈানরখ
পিপিটিপি যাক্ষেরা স্থািন।
৪.০০
আগট কসদেম্বর অদক্টাবর
নডনেনে প্রিয়ি ও অদথ ির অনুদিােি ৈানরখ
গ্রহি
েনরচালিা েষ িদের অনুদিােি গ্রহি
ৈানরখ
৪.০০
কসদেম্বর অদক্টাবর িদিম্বর
ও কটশি স্থােদির কার্ িাদেশ প্রোি
নডনেনে প্রিয়ি ও অদথ ির অনুদিােি ৈানরখ
২.০০
আগট কসদেম্বর অদক্টাবর
গ্রহি
ৈানরখ
২.০০
কসদেম্বর অদক্টাবর িদিম্বর
নবনেনসর সাদথ এিওইউ স্বাক্ষর
ৈানরখ
১.০০
জানুয়ানর কিব্রুয়ানর িাচ ি
েনরচালিা েষ িদের অনুদিােি গ্রহি
৬.০০
৮৭
১৯৫
৯০
৮১
৭২
িািব সম্পে উন্নয়দি কেশীয় প্রনশক্ষি সাংখ্যা
িািব সম্পে উন্নয়দি তবদেনশক
৩.০০
২৩
২০
১৮
১৬
সাংখ্যা
প্রনশক্ষি
সাংখ্যা
৩.০০
০৪
০৬
০৬
০৫
০৪
ইি-হাউজ করনিাং কপ্রাগ্রাি

*২০১৫-১৬ সাদল কার্ িসম্পােদির সিয়সীিা বলবৎ থাকায় কার্ িক্রদির সম্ভাব্য/ প্রদক্ষনেৈ অজিি কেয়া হদয়দছ

কলাি-১২

লক্ষযিাত্রা ক্রাইদেনরয়া িাি/২০১৬-১৭

কলাি-১৪

কলাি-১৫

প্রদক্ষেি

প্রদক্ষেি

(orPjectiP)
২০১৭-১৮

)orPjectiPP)

২০১৮-১৯

১৪.৫০ ১২.০০ ২২.০০
১০.৫০ ৯.০০ ১৫.০০
১০৫০ ৯০০ ১৫০০

২০.০০
১৫.০০
১৫০০

৫২.৫০ ৪৫.০০ ৭৫.০০

৭৫.০০

০.০৩৪৭ ০.০২৭ ০.০৫৪
২১
১৮
৩০
৭০০
৬০০ ১০০০
২৩১
১৯৮ ৩৩০
২৫২
২১৬ ৩৬০
৪৯
৪২
৮০

০.০৫০
৩০
১০০০
৩৩০
৩৬০
৮০

এনপ্রল

কি

-

-

এনপ্রল

কি

-

-

কিব্রুয়ানর

িাচ ি

-

-

-

-

-

-

এনপ্রল

-

-

-

-

-

-

-

৬৩
১৪

৫৪
১৩

৯০
২০

৯০
২৫

০৩

০২

০৬

০৬

ককৌশলগৈ
উদেশ্য
(Strategic
Objective)

ককৌশলগৈ
উদেদশ্যর
িাি
(Weight
of
Strategic
Objective)

লক্ষযিাত্রার িাি ২০১৬-১৭
কার্ িক্রি
(Actsvstses)

কিিসম্পােি সুচক

একক

(PerfirmaMce IMdscatirs)

(UMst)

কিিসম্পােি
সূচদকর িাি

অসাধারি
(ExceleMt)

অনৈ উত্তি
(Very
GPPd)

উত্তি
(GPPd)

চলনৈ িাি
(Fasr)

চলনৈ িাদির
নিদম্ন (Piir)

PerfirmaMce
IMdscatirs)

১০০%

৯০%

৮০%

৭০%

৬০%

(Weight of

আবপশ্য ক ৌশলগত উক্ষেশ্যিমূহ
েক্ষৈার সদে বানষ িক
কিিসম্পােি চুনি
বাস্তবায়ি

দেতা ও তিনৈকৈার
উন্নয়ি

৩

৩

২০১৬-১৭ অথ িবছদরর খসড়া বানষ িক কিিসম্পােি
চুনি োনখল
২০১৬-১৭ অথ িবছদরর বানষ িক কিিসম্পােি চুনি
বাস্তবায়ি েনরবীক্ষি
২০১৬-১৭ অথ িবছদরর বানষ িক কিিসম্পােি চুনির
অধ িবানষ িক মূল্যায়ি প্রনৈদবেি োনখল
সরকানর কিিসম্পােি ব্যবস্থােিা সাংক্রান্ত
প্রনশক্ষিসহ নবনিন্ন নবষদয় েম তমা/ েমচারীক্ষদর
প্রনশক্ষি আদয়াজি
জাৈীয় শুদ্ধাচার ককৌশল বাস্তবায়ি

ৈথ্য অনধকার ও
স্বপ্রদিানেৈ ৈথ্য প্রকাশ
বাস্তবায়ি

কার্ িেদ্ধনৈ ও কসবার
িাদিান্নয়ি

১

৪

আনথ িক ব্যবস্থােিার
উন্নয়ি

১

১.০

২২ কি

২৪ কি

২৫ কি

২৬ কি

২৯ কি

তত্রিানসক প্রনৈদবেি োনখলকৃৈ

সাংখ্যা

১.০

৪

৩

২

-

-

নিধ িানরৈ ৈানরদখ অধ িবানষ িক মূল্যায়ি প্রনৈদবেি
োনখলকৃৈ

ৈানরখ

১.০

*প্রনশক্ষদির সিয়

িনঘণ্টা

১.০

৬০

৫৫

৫০

৪৫

৪০

ৈানরখ

১.০

১৫ জুলাই

৩১ জুলাই

-

-

-

ৈানরখ

১.০

৪

৩

২

-

-

ৈানরখ

১.০

-

-

%

১.০

-

-

ৈানরখ

১.০

৩১ নডদসম্বর ৩১জানুয়ানর ২৮ কিব্রুয়ানর

-

-

ৈানরখ

১.০

৩১ নডদসম্বর ৩১জানুয়ানর ২৮ কিব্রুয়ানর

-

-

%

১.০

৬০

-

ৈানরখ

১.০

৩১ নডদসম্বর ৩১জানুয়ানর ২৮ কিব্রুয়ানর

-

-

ৈানরখ

১.০

৩১ নডদসম্বর ৩১জানুয়ানর ২৮ কিব্রুয়ানর

-

-

ৈানরখ

১.০

৩১ নডদসম্বর ৩১জানুয়ানর ২৮ কিব্রুয়ানর

-

-

%

১.০

৬০

-

২০১৬-১৭ অথ িবছদরর শুদ্ধাচার বাস্তবায়ি কিিেনরকল্পিা
এবাং বাস্তবায়ি েনরবীক্ষি কাঠাদিা প্রিীৈ ও োনখলকৃৈ
নিধ িানরৈ সিয়সীিার িদে তত্রিানসক েনরবীক্ষি
প্রনৈদবেি োনখলকৃৈ
ৈথ্য বাৈায়ি হালিাগােকৃৈ

নেআরএল শুরুর ২ িাস পূদব সাংনিষ্ট কিিচারীর
নেআরএল, ছুর্ট িগোয়ি ও কেিশি মুঞ্জনরেত্র
যুগেৎ জানর নিনিৈকরি

কসবা প্রৈযাশী এবাং েশিিাথীদের জন্য েয়দলেসহ
অদেক্ষা গার এর ব্যবস্থা করা
কসবার িাি সম্পদকি কসবা গ্রহীৈাদের িৈািৈ
েনরবীক্ষদির ব্যবস্থা চালু করা

নেআরএল শুরুর ২ িাস পূদব ি সাংনিষ্ট কিিচারীর
নেআরএর, ছুর্ট িগোয়ি ও কেিশি িঞ্জুনরেত্র যুগেৎ
জানরকৃৈ
নসনলন্ডার কেনটাং এ অিলাইি কসবা চালুকৃৈ
নসএিনজ নবক্রদয় অদোনবনলাং কসবা চালুকৃৈ/িযাে
একাউনন্টাং সিেওয়ার স্থােি ও চালুকৃৈ
নাগপরক্ষ র পন ট হক্ষত প্রাপ্ত অনিদর্াগ নিষ্পনত্তকৃৈ
নিধ িানরৈ সিয়সীিার িদে অনিস িবি ও আনেিা
েনরিন্ন রাখা
নিধ িানরৈ সিয়সীিার িদে কসবা প্রৈযাশী এবাং
েশিিাথীদের জন্য েয়দলেসহ অদেক্ষাগার চালুকৃৈ
নিধ িানরৈ সিয়সীিার িদে কসবার িাি সম্পদকি কসবা
গ্রহীৈাদের িৈািৈ েনরবীক্ষদির ব্যবস্থা চালুকৃৈ

অনডে আেনত্ত নিষ্পনত্ত কার্ িক্রদির উন্নয়ি

বছদর অনডে আেনত্ত নিষ্পনত্তকৃৈ

কসবা প্রনক্রয়ায় উদ্ভাবি কার্ িক্রি বাস্তবায়ি

অনিস িবি ও আনেিা েনরিন্ন রাখা

৩

তাপরি

ৈথ্য বাৈায়ি হালিাগােকরি

অনিদর্াগ প্রনৈকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ি

কিি েনরদবশ উন্নয়ি

নিধ িানরৈ সিয়সীিার িদে চুনি কেদরাবাাংলায়
দাপিলকৃত

*৬০ ঘন্টা প্রপশেক্ষের েক্ষে অন্যযন ২০ ঘন্টা ির াপর েমিম্পাদন ব্যবস্থািনা িংক্রান্ত প্রপশেে (তবদেনশক ও স্থািীয়) অন্তর্ভিি থা ক্ষব ।

োৈা-৭/১১

১৫ জানুয়ানর ১৬জানুয়ানর ১৭ জানুয়ানর

প্রনৈ িাদসর প্রনৈ িাদসর প্রনৈ িাদসর
১ি সপ্তাহ ২য় সপ্তাহ
৩য় সপ্তাহ
১০০

৯০

৯০

৯০

৮০

৮০

৮০

৭০

৭০

১৮জানুয়ানর ১৯ জানুয়ানর

আনি, ব্যবস্থােিা েনরচালক, iƒোন্তনরৈ প্রাকৃনৈক গ্যাস ককাম্পািী নলনিদেড (আরনেনজনসএল), কচয়ারম্যাি,
বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে করদোদরশি (কেদরাবাাংলা)-এর নিকে অেীকার করনছ কর্, এই চুনিদৈ
বনি িৈ িলািল অজিদি সদচষ্ট থাকব।
আনি, কচয়ারম্যাি, বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে করদোদরশি (কেদরাবাাংলা), iƒোন্তনরৈ প্রাকৃনৈক গ্যাস
ককাম্পািী নলনিদেড এর ব্যবস্থােিা েনরচালদকর নিকে অেীকার করনছ কর্, এই চুনিদৈ বনি িৈ িলািল অজিদি
প্রদয়াজিীয় সহদর্ানগৈা প্রোি করব।
স্বাক্ষনরৈ:

ব্যবস্থােিা েনরচালক
iƒোন্তনরৈ প্রাকৃনৈক গ্যাস ককাম্পািী নলনিদেড।

ৈানরখ

কচয়ারম্যাি
বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে করদোদরশি (কেদরাবাাংলা)।

ৈানরখ

োৈা-৮/১১

সাংদর্াজিী-১

শব্দসাংদক্ষে
(Acronyms)

শব্দসাংদক্ষে
জ্বাখসনব
নবজ্বাখস
আইওনস
নবনসএি
এলনেনজ
নসএিনজ
এলএিনজ
এিএস
এইচএসনড
এসনজএিএল
আরনেনজনসএল
নসনসইর্টইি
নসনস কযাদিরা
নজর্টনসএল
এিনজএল
কেদরাবাাংলা
আইনসর্ট
েদ্মা
কিঘিা
র্মুিা
ই-নজনে
নডনেনে
ককর্টএল
এিওইউ
নেআরএল
িযাে

নববরি
জ্বালানি ও খনিজ সম্পে নবিাগ
নবদ্যযৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পে
ইন্টারন্যাশিাল অদয়ল ককাম্পানি
নবনলয়ি নকউনবক নিে
নলকুইিাইড কেদরানলয়াি গ্যাস
কিদপ্রসড ন্যাচরাল গ্যাস
নলকুইিাইড ন্যাচারাল গ্যাস
িের নিনরে (দেদরাল)
হাই নিড নডদজল
নসদলে গ্যাস নিল্ডস নলনিদেড
iƒোন্তনরৈ প্রাকৃনৈক গ্যাস ককাম্পািী নলনিদেড
নসর্টদজি চাে িার
কলাজ সানকিে কযাদিরা
গ্যাস রান্সনিশি ককাম্পািী নলনিদেড
ন্যাচারাল গ্যাস নলকুইিাইড
বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পে করদোদরশি
ইিিরদিশি এন্ড কনিউনিদকশি কেকদিালনজ
েদ্মা অদয়ল ককাম্পানি নলনিদেড
কিঘিা কেদরানলয়াি নলনিদেড
র্মুিা অদয়ল ককাম্পানি নলনিদেড
ইদলকরনিক্স গিাদিিন্ট প্রনকউরদিন্ট
কডিলেদিন্ট প্রদজক্ট প্রিরিা
তকলাশর্টলা
কিদিারযান্ডাি অি আন্ডারটযানডাং
কোট নরোি িদিন্ট নলি
িযালু এদডড ট্যাক্স

োৈা-৯/১১

সাংদর্াজিী- ২: কিিসম্পােি সূচকসমূহ বাস্তবায়িকারী এবাং েনরিাে েদ্ধনৈর নববরি
ক্রনিক
িাং

কার্ িক্রি

[১.১]
[১.২]
[১.৩]

এিনজএল প্রনক্রয়া
কিদডিদসে প্রনক্রয়া
েদের গুিগৈ িাি
নিনিৈকরি
কিদডিদসে হযান্ডনলাং

[১.৪]

নসএিনজ নবক্রয়
নসএিনজ কিিারশি
নসনলন্ডার নরদেষ্ট
বানষ িক প্লান্ট
অোদরশি
[২.২] নিরােে প্লান্ট
েনরচালিা
[২.৩] নসএিনজ কার্ িক্রি
িনিেনরাং
[২.৪] ই-কসবার িাি
বৃনদ্ধকরি
[১.৫]
[১.৬]
[১.৭]
[২.১]

[২.৫]
[২.৬]

[২.৭]

নসনসর্টনি কযাদিরা
স্থােি
এলনেনজ নরফুদয়নলাং
কটশি স্থােি
ককর্টএল-১ আশুগদঞ্জ
স্থােি

ককাম্পানির িািব
সম্পে উন্নয়দি
[৩.২] ইি-হাউজ করনিাং
[৩.১]

কিিসম্পােি সূচকসমূহ

নববরি

[১.১.১] ককর্টএল প্লাদন্ট এিনজএল প্রনক্রয়া
ককর্টএল প্লাদন্ট এসনজএিএল হদৈ প্রাপ্ত এিনজএল প্রনক্রয়ার েনরিাি
[১.২.১] ককর্টএল প্লাদন্ট কিদডিদসে প্রনক্রয়া
ককর্টএল প্লাদন্ট কশিরি হদৈ প্রাপ্ত কিদডিদসে প্রনক্রয়ার েনরিাি
[১.৩.১] কাঁচািাল ও উৎোনেৈ েদের িমুিা েরীক্ষা কাঁচািাল ও উৎোনেৈ েদের িমুিা নিজস্ব ল্যাদব ও স্বিািধন্য
প্রনৈষ্ঠাদি েরীক্ষা করি
[১.৪.১] আশুগঞ্জ স্থােিায় কিদডিদসে হযান্ডনলাং
কেদরাবাাংলার আওৈাধীি আশুগঞ্জ স্থােিায় কিদডিদসে হযান্ডনলাং ও
েনরিাি
গ্যাস নিল্ড হদৈ উৎোেি অব্যাহৈ রাখা
[১.৬.১] নসএিনজ নবক্রয় কার্ িক্রি
নসএিনজ নবক্রয় কার্ িক্রি অব্যাহৈ রাখা
[১.৭.১] নসএিনজ কিিারশি
র্ািবাহি নসএিনজ কিিারশি কার্ িক্রি অব্যাহৈ রাখা
[১.৮.১] নসনলন্ডার নরদেষ্ট
৫ বছর কিয়াে উত্তীি ি নসএিনজ নসনলন্ডার নরদেষ্টকরি
[২.১.১] প্লান্ট েনরচালিার নেি
ককর্টএল প্লান্ট বানষ িক েনরচালিা অব্যাহৈ রাখা
[২.২.১] নিরােে প্লান্ট েনরচালিার নেি

ককর্টএল প্লান্ট বানষ িক নিরােে েনরচালিা অব্যাহৈ রাখা

[২.৩.১] নসএিনজ নিনলাং কটশি ও কিিারশি
ওয়াকিশে িনিেনরাং
[২.৪.১] নিরবনিন্ন ইন্টারদিে কসবার জন্য
ব্যান্ডউইথ আেদগ্রদডশি/ওদয়বসাইে
আেদগ্রদডশি/উন্নয়ি
[২.৪.২] প্রধাি কার্ালয় ও ককর্টএল স্থােিায়
সািার স্থােি
[২.৫.১] আশুগঞ্জ স্থােিার নিরােত্তার স্বাদথ ি
পিপিটিপি যাক্ষেরা স্থািন।
[২.৬.১] নডনেনে প্রিয়ি ও অদথ ির অনুদিােি গ্রহি
[২.৬.২] েনরচালিা েষ িদের অনুদিােি গ্রহি ও
কটশি স্থােদির কার্ িাদেশ প্রোি
[২.৭.১] নডনেনে প্রিয়ি ও অদথ ির অনুদিােি গ্রহি
[২.৭.২] নবনেনসর সাদথ এিওইউ স্বাক্ষর
[২.৭.৩] েনরচালিা েষ িদের অনুদিােি গ্রহি
[৩.১.১] িািব সম্পে উন্নয়দি কেশীয় প্রনশক্ষি
[৩.১.২] িািব সম্পে উন্নয়দি তবদেনশক প্রনশক্ষি
[৩.২.১] ইি-হাউজ করনিাং কপ্রাগ্রাি

নিরােে ও িািসম্মৈ নসএিনজ নিনলাং কটশি ও কিিারশি
ওয়াকিশে েনরচালিার স্বাদথ ি িনিেনরাং অব্যাহৈ রাখা
ই-কসবার িাি বৃনদ্ধকরদি নিরবনিন্ন ইন্টারদিে অব্যাহৈ রাখা ও
ব্যান্ডউইথ আেদগ্রদডশি/ ওদয়বসাইে আেদগ্রদডশি/ উন্নয়ি
ই-কসবার িাি বৃনদ্ধকরদি প্রধাি কার্ালয় ও ককর্টএল স্থােিায় সািার
স্থােি
আশুগঞ্জ স্থােিার নিরােত্তার স্বাদথ ি পিপিটিপি যাক্ষেরা স্থািন।
নডনেনে প্রিয়ি ও অদথ ির অনুদিােি গ্রহি
েনরচালিা েষ িদের অনুদিােি গ্রহি করা ও কটশি স্থােদির
কার্ িাদেশ প্রোি
নডনেনে প্রিয়ি ও অদথ ির অনুদিােি গ্রহি
নবনেনসর সাদথ এিওইউ স্বাক্ষর করা
েনরচালিা েষ িদের অনুদিােি গ্রহি করা
িািব সম্পে উন্নয়দি কেশীয় প্রনশক্ষি আদয়াজি ও অব্যাহৈ রাখা
িািব সম্পে উন্নয়দি তবদেনশক প্রনশক্ষি আদয়াজি ও অব্যাহৈ রাখা
নিরােে ও িািসম্মৈ নসএিনজ ব্যবহার নিনিৈ করার জন্য ইিহাউজ করনিাং-এর আদয়াজি ও অব্যাহৈ রাখা

োৈা-১০/১১

বাস্তবায়ি কারী
ইউনিে
অোদরশি নবিাগ

েনরিাে েদ্ধনৈ এবাং উোত্ত
সূত্র

আরনেনজনসএল-এর িানসক ও
বানষ িক প্রনৈদবেি

নসএিনজ নবিাগ

আরনেনজনসএল-এর িানসক ও
বানষ িক প্রনৈদবেি

অোদরশি নবিাগ
আরনেনজনসএল-এর িানসক ও
বানষ িক প্রনৈদবেি
নসএিনজ নবিাগ
নেএন্ডনড ও
প্রশাসি নবিাগ

অোদরশি ও
প্রশাসি নবিাগ
নেএন্ডনড,
অোদরশি ও
প্রশাসি নবিাগ

প্রশাসি নবিাগ

আরনেনজনসএল-এর িানসক ও
বানষ িক প্রনৈদবেি
আরনেনজনসএল-এর িানসক ও
বানষ িক প্রনৈদবেি
আরনেনজনসএল-এর িানসক ও
বানষ িক প্রনৈদবেি
আরনেনজনসএল-এর িানসক ও
বানষ িক প্রনৈদবেি

আরনেনজনসএল-এর িানসক ও
বানষ িক প্রনৈদবেি

আরনেনজনসএল-এর িানসক ও
বানষ িক প্রনৈদবেি
নেএন্ডনড নবিাগ আরনেনজনসএল-এর িানসক ও
বানষ িক প্রনৈদবেি

িন্তব্য

সাংদর্াজিী ৩ : অন্য েপ্তর/ সাংস্থার নিকে সুনিনে িষ্ট কিিসম্পােি চানহোসমূহ
সাংস্থার িাি

সাংনিষ্ট কার্ িক্রি

সাংনিষ্ট কিিসম্পােি সূচক

এসনজএিএল
কশিরি

এিনজএল প্রনক্রয়া
কিদডিদসে প্রনক্রয়া

ককর্টএল প্লাদন্ট এিনজএল প্রনক্রয়া
ককর্টএল প্লাদন্ট কিদডিদসে প্রনক্রয়া

আরনেনজনসএল-এর অোদরশি
নবিাগ
নজর্টসএল
নসএিনজ নবিাগ
নসএিনজ নবিাগ
নসএিনজ নবিাগ

েদের গুিগৈ িাি
নিনিৈকরি
কিদডিদসে হযান্ডনলাং
নসএিনজ নবক্রয়
নসএিনজ কিিারসি
নসনলন্ডার নরদেষ্ট

কাঁচািাল ও উৎোনেৈ েদের িমুিা েরীক্ষা

অোদরশি ও নেএন্ডনড নবিাগ
অোদরশি ও নেএন্ডনড নবিাগ

বানষ িক প্লান্ট অোদরশি
নিরােে প্লান্ট েনরচালিা

প্লান্ট েনরচালিার নেি
নিরােে প্লান্ট েনরচালিার নেি

নসএিনজ নবিাগ

নসএিনজ কার্ িক্রি
িনিেনরাং
ই-কসবার িাি বৃনদ্ধকরি

নসএিনজ নিনলাং কটশি ও কিিারশি ওয়াকিশে
িনিেনরাং
নিরবনিন্ন ইন্টারদিে কসবার জন্য ব্যান্ডউইথ
আেদগ্রদডশি/ওদয়বসাইে আেদগ্রদডশি উন্নয়ি
প্রধাি কার্ালয় ও ককর্টএল স্থােিায় সািার
স্থােি
আশুগঞ্জ স্থােিার নিরােত্তার স্বাদথ ি পিপিটিপি
যাক্ষেরা স্থািন।
ওদয়বসাইে উন্নয়ি ও আেদগ্রদডশি নিনিৈকরি

নেএন্ডনড নবিাগ

প্রশাসি নবিাগ
প্রশাসি ,অোদরশি ও নেএন্ডনড
নবিাগ
প্রশাসি ,অোদরশি ও নেএন্ডনড
নবিাগ
প্রশাসি ও নেএন্ডনড নবিাগ

নসনসর্টনি কযাদিরা
স্থােি
ওদয়ব সাইে উন্নয়ি ও
িাি বৃনদ্ধ
প্রধাি কার্ িালদয় ও
ককর্টএল স্থােিায় সািিার
স্থােি
ককাম্পানির িািব সম্পে
উন্নয়ি
ইি-হাউজ করনিাং

প্রশাসি ও নেএন্ডনড নবিাগ

আশুগঞ্জ স্থােিায় কিদডিদসে হযান্ডনলাং েনরিাি
নসএিনজ নবক্রয় কার্ িক্রি
নসএিনজ কিিারসি
নসনলন্ডার নরদেষ্ট

উি প্রনৈষ্ঠাদির নিকে চানহো/প্রৈযাশা

চানহো /প্রৈযাশার
কর্ৌনিকৈা

নিয়নিৈ িাদব চানহো অনুর্ায়ী এিনজএল সরবরাহ করি
নিয়নিৈ িাদব চানহো অনুর্ায়ী কিদডিদসে সরবরাহ
করি
নিয়নিৈ িাদব কাঁচািাল ও উৎোনেৈ েদের িমুিা
েরীক্ষা
কিদডিদসে গ্রহদির সিন্বয় সাধি।
র্থাসিদয় ব্যবস্থা গ্রহি ও সিন্বয় সাধি
র্থাসিদয় ব্যবস্থা গ্রহি ও সিন্বয় সাধি
র্থাসিদয় ব্যবস্থা গ্রহি ও সিন্বয় সাধি

সরকারী নিয়ি-িীনৈ
অনুসরদি

লক্ষযিাত্রা অনুর্ায়ী উৎোেি ব্যাহৈ
হদব। প্লান্ট েনরচালিার নেি কদি
আসদব ও ককাম্পানির রাজস্ব আদয়
ঘােনৈ কেখা কেদব।

সরকারী নিয়ি-িীনৈ
অনুসরদি

লক্ষযিাত্রা অনুর্ায়ী নসএিনজ নবক্রয়,
র্ািবাহি রূোন্তর ও িািসম্মৈ
নসএিনজ জ্বালানি ব্যবহাদর বাধার সৃনষ্ট
হদব।

র্থাসিদয় ব্যবস্থা গ্রহি ও সিন্বয় সাধি
নিরােত্তা ককাড ও নিদে িনশৈ িািেণ্ড অনুর্ায়ী প্লান্ট
েনরচালিা
নিরােত্তা ককাড ও নিদে িনশৈ িািেণ্ড অনুর্ায়ী নসএিনজ
নিনলাং কটশি ও কিিারসি েনরচালিা।
সিয় সিয় ব্যবস্থা গ্রহি

সরকারী নিয়ি-িীনৈ
অনুসরদি

ককাম্পানির লক্ষযিাত্রা অনুর্ায়ী
উৎোোি ও রাজস্ব আোয় ব্যবহৈ
হদব।
িািসম্মৈ ও নিরােে নসএিনজ
ব্যবহাদর বাধার সৃনষ্ট হদব।
নিশি ২০২১ অনুর্ায়ী পূি িাে ইকসবা/ নডনজোলাইদজশদি েদথ
বাধার সৃনষ্ট হদব।

সিয় সিয় ব্যবস্থা গ্রহি
র্থাসিদয় ব্যবস্থা গ্রহি ও সিন্বয় সাধি
র্থাসিদয় ব্যবস্থা গ্রহি ও সিন্বয় সাধি

সরকারী নিয়ি-িীনৈ
অনুসরদি
সরকারী নিয়ি-িীনৈ
অনুসরদি
সরকারী নিয়ি-িীনৈ
অনুসরদি
সরকারী নিয়ি-িীনৈ
অনুসরদি
সরকারী নিয়ি-িীনৈ
অনুসরদি

প্রধাি কার্ িালদয় সািিার স্থােি
ককর্টএল স্থােিায় সািিার স্থােি

র্থাসিদয় ব্যবস্থা গ্রহি ও সিন্বয় সাধি
র্থাসিদয় ব্যবস্থা গ্রহি ও সিন্বয় সাধি

িািব সম্পে উন্নয়দি কেশীয় প্রনশক্ষি

হাদৈ -কলদি প্রনশক্ষদির আদয়াজি

িািব সম্পে উন্নয়দি তবদেনশক প্রনশক্ষি
ইি-হাউজ করনিাং কপ্রাগ্রাি

হাদৈ -কলদি প্রনশক্ষদির আদয়াজি
র্থাসিদয় ব্যবস্থা গ্রহি কদর নসএিনজ কটকদহাল্ডারদের জন্য
অল্টারদির্টি জ্বালানির উের হাদৈ -কলদি প্রনশক্ষদির আদয়াজি
র্থাসিদয় ব্যবস্থা গ্রহি ও সিন্বয় সাধি
সরকারী নিয়ি-িীনৈ
অনুসরদি
র্থাসিদয় ব্যবস্থা গ্রহি ও সিন্বয় সাধি

এলনেনজ নরফুদয়নলাং
কটশি স্থােি

নডনেনে প্রিয়ি ও অদথ ির অনুদিােি গ্রহি

ককর্টএল-১ আশুগদঞ্জ
স্থােি

নডনেনে প্রিয়ি ও অদথ ির অনুদিােি গ্রহি
নবনেনসর সাদথ এিওইউ স্বাক্ষর
েনরচালিা েষ িদের অনুদিােি গ্রহি

েনরচালিা েষ িদের অনুদিােি গ্রহি ও
কটশি স্থােদির কার্ িাদেশ প্রোি

প্রৈযাশা পূরি িা হদল সম্ভাব্য
প্রিাব

র্থাসিদয় ব্যবস্থা গ্রহি ও সিন্বয় সাধি
র্থাসিদয় ব্যবস্থা গ্রহি ও সিন্বয় সাধি
র্থাসিদয় ব্যবস্থা গ্রহি ও সিন্বয় সাধি

োৈা-১১/১১

সরকারী নিয়ি-িীনৈ
অনুসরদি

স্থােিার নিরােত্তা ব্যবস্থা কজারোর
করা সম্ভব হদব িা।
নডনজোলাইদজশদি েদথ বাধার
সৃনষ্ট হদব।

িািব সম্পে উন্নয়দি ও েক্ষ
জিবল তৈনরদৈ বাধার সৃনষ্ট হদব।

ককাম্পানির লক্ষযিাত্রা অনুর্ায়ী
উৎোেি ও রাজস্ব আোয় বৃনদ্ধ
ব্যাহৈ হদব।

