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উপক্রিরিকা (Preamble) 

 

 সরকাণর দপ্তর/সংস্থাসমূয়হর প্রাণিষ্ঠাণনক দক্ষিা বৃণি, স্বচ্ছিা ও জবাবণদণহ জজারদার করা, সুশাসন সংহিকরি এবং 

সম্পয়দর র্থার্থ ব্যবহার ণনণিিকরয়ির মাধ্যয়ম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়য়নর লয়ক্ষে 

 

 

 

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাখিাবাদ গ্যাস রিরিরবউশন ককাম্পারন রলরিটেি (ণবণজণিণসএল) 
 

এবং 

 

কচয়ািম্যান, বাংলাটদশ তৈল, গ্যাস ও খরনি সম্পদ কিটপাটিশন (টপটরাবাংলা)  

এি িটে ২০১৮ সাটলি .. ...িাটসি ... ...ৈারিটখ এই বারষ িক কি িসম্পাদন চুরি স্বাক্ষরিৈ হল। 

 

 

এই  চুরিটৈ স্বাক্ষিকািী উিয়পক্ষ রনম্নরলরখৈ রবষয়সমূটহ সম্মৈ হটলন: 
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বাখিাবাদ গ্যাস রিরিরবউশন ককাম্পারন রলরিটেি (রবরিরিরসএল) এি কি িসম্পাদটনি সারব িক রচত্র 

Overview of the Performance of Bakhrabad Gas Distribution Company Limited (BGDCL) 
 

সাম্প্রণিক অজযন, চোয়লঞ্জ এবং ভণবষ্যৎ পণরকল্পনা 

সাম্প্রণিক বছরসমূয়হর (৩ বছর) প্রধান অজযনসমূহ: 
 

 ণিন বছয়র ণিণভয়িন্ড বাবদ ৮৪.৭২ জকাটি টাকা এবং কর ণহয়সয়ব ২০১.৭৭ জকাটি টাকা রাষ্ট্রীয় জকাষাগায়র জমাদান; 

 জনায়াখালীস্থ জবগমগঞ্জ গ্যাস ণিল্ড হয়ি জনায়াখালী ণবিরি কনেওয়াকি পর্ িন্ত ৮ ইরি ব্যায়সর ৬.১০ ণক.ণম. দীর্ ি 

পাইপ লাইন স্থাপন; 

 ণমটাণরং পিণি আধুণনকায়য়নর অংশ ণহয়সয়ব ইণভণসযুক্ত ণমটার স্থাপন; 

 ণবণজণিণসএল-এর জকন্দ্রীয় কস্ট এন্ড জটায়রর সামণিক কার্ িক্রি ণিণজটালাইজ করার লয়ক্ষে কস্ট এন্ড জটার 

ব্যবস্থাপনা পিণি উন্নণি নামক সিটওয়োর স্থাপন; 

 ণবল পণরয়শাধ পিণি সহণজকরয়ি ণবণজণিণসএল-িামীি জিান ণবল কায়লকশন (ণবল জপ) চালুকরি; 

 অনলাইন ণবণলং ব্যবস্থা চালুকরি; 

 িাহক জসবার মান উন্নয়য়ন জসবা সংক্রান্ত িথ্যাণদ সহজলভে করার লয়ক্ষে ণবণজণিণসএল-এর ওয়য়বসাইট বাংলায় ও 

ইংয়রণজয়ি প্রবৈিন;  

 হট লাইন চালুকরি;  
 

 ণবজরা অিয়টক হয়ি কুণমল্লা ইণপয়জি পর্ িন্ত ৮ ইরি ব্যাটসি ১৯.৪০ রক.রি. ২৪ বাি ও ২.২৩ রক.রি. ১০ বাি গ্যাস 

পাইপ লাইন রনি িাি ও পণরচালনা এবং 

 ২০১৭-১৮ অথ য বছয়র অববধ ও জখলাপী িাহয়কর গ্যাস সংয়র্াগ ণবণচ্ছন্ন করা হয় ৭৩৬ টি। 
 

সমস্যা এবং চোয়লঞ্জ সমূহ 
 

 ণবণজণিণসএল-এর অণধভুক্ত এলাকায় দদণনক গ্যাস চাণহদা প্রায় ৫২০ ণমণলয়ন ঘনফুট। উক্ত চাণহদার ণবপরীয়ি 

দদণনক সরবরাহ গড় প্রায় ৩৩০  ণমণলয়ন ঘনফুট। গ্যাস সরবরাহ ঘাটণি অব্যাহি থাকায় সমি ণবিরি কনেওয়াটকি 

প্রায়শই গ্যায়সর ণনম্নচাপ জণনি সমস্যার উদ্ভব হয়চ্ছ। িলশ্রুণিয়ি িাহক পর্ িাটয় অসয়ন্তাষ সৃণষ্ট হয়চ্ছ এবং 

 সরকাণর প্রণিষ্ঠানসহ অন্যান্য সকল জেণির জখলাপী িাহয়কর বয়কয়া ণবল আদায়।  
 

ভণবষ্যৎ পণরকল্পনা 

 কেনী হটৈ কচৌেগ্রাি পর্ িন্ত ০৮ ইরি ব্যাটসি ৩০ রক.রি. ১০ বাি গ্যাস পাইপ লাইন রনি িাি ও পণরচালনা; 

 ণবণজণিণসএল এর বৃহৎ গ্যাস িাহকয়দর জন্য জটণলণমটাণরং পিণি প্রবিযন; 

 ণবণভন্ন ধরয়ির আরএমএস এর Component ক্রয়, সংয়র্াজন ও রক্ষিায়বক্ষি; 

 চাঁদপুর হয়ি রায়পুর পর্ িন্ত ৮ ইরি ব্যাটসি ৩০ রক.রি. ১০ বাি চাটপি গ্যাস পাইপ লাইন রনি িাি ও পণরচালনা; 

 লাকসাম হয়ি লাঙ্গলয়কাট পর্ িন্ত ৬ ইরি ব্যাটসি ৩০ রক.রি. ৪ বাি চাটপি গ্যাস পাইপ লাইন রনি িাি ও পণরচালনা; 

 কুটুম্বপুর ও নন্দনপুর ণিআরএস এর প্রয়িেয়কর গ্যাস পণরবহন ক্ষমিা দদণনক ৫০ ণমণলয়ন ঘনফুয়ট উন্নীিকরি; 

 মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং 

 ণবণজণিণসএল এ ই-গভন্যযান্স প্রকল্প বাস্তবায়ন। 
 

২০১৮-১৯ অথ যবছয়রর সম্ভাব্য প্রধান অজযনসমূহ: 

 ণবণজণিণসএল এর ণবিরি জনটওয়ায়কযর মাধ্যয়ম িাহক পর্ িাটয় গ্যাস সরবরাহ-১৩০ ণবণসএি; 

 রাজস্ব আদায়-২০০০০০ লক্ষ টাকা; 

 সরঞ্জায়মর দক্ষিা পরীক্ষা-১৫০০ টি; 

 ইণভণসযুক্ত রিোি স্থাপন/প্ররৈস্থাপন-৩১  টি; 

 অববধ ও জখলাপী িাহয়কর সংয়র্াগ ণবণচ্ছন্ন-৫০০ টি; 

 গ্যাস পাইপ লাইন ণনম যাি-০২ ণক.ণম. এবং  

 অদক্ষ প্লান্ট/জনটওয়াকয পণরবিযন-০১ টি। 



5 
 

 

কসকশন ১: 

বাখরাবাদ গ্যাস ণিণিণবউশন জকাম্পানী ণলণময়টি (ণবণজণিণসএল)-এর রূপকল্প (Vision),  অণভলক্ষে (Mission), 

জকৌশলগি উয়েশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবং কার্ যাবণল (Functions): 

 

 

১.১ রূপকল্প : 

         

          বাখিাবাদ গ্যাস রিরিরবউশন ককাম্পারন রলরিটেি এি অরিভুি এলাকায় গ্রাহক পর্ িাটয় গ্যাস সিবিাহ এবং রবপিন। 

 

১.২ অরিলক্ষয : 

পরিকরিৈ, রনিাপদ ও সহি উপাটয় রবরিরিরসএল অরিভুি এলাকায় প্রাকৃরৈক গ্যাস রবপিন এবং অরিভুি এলাকাি সকল 

প্রকাি সািারিক-অর্ িননরৈক প্ররৈষ্ঠানসমূটহ গ্যাস সিবিাহ। 

 

১.৩ ককৌশলগৈ উটেশ্যসমূহ : 

 

১.৩.১ ককৌশলগৈ উটেশ্যসমূহ: 
 

১. ণবণভন্ন উৎপাদন জকাম্পানী /জািীয় ণিি হয়ি গ্যাস সরবরাহ; 

২. গ্যায়সর সােয়ী ব্যবহার ণনণিিকরি এবং অপচয় জরায়ধ দক্ষ ব্যবস্থাপনা গয়ড় জিালা; 

৩. গ্যায়সর ণবিরি ব্যবস্থা শণক্তশালীকরি এবং 

৪. মানব সম্পয়দর কি িদক্ষিা বৃণি। 

 

১.৩.২ আবণশ্যক ককৌশলগৈ উটেশ্যসমূহ: 
 

১. বাণষ যক কম যসম্পাদন চুণক্ত বাস্তবায়ন জজারদারকরি; 

২. কার্ িপিণি, কম যপণরয়বশ ও জসবার মায়নান্নয়ন; 

৩. আণথ যক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং 

৪. জািীয় শুিাচার জকৌশল ও িথ্য অণধকার বাস্তবায়ন জজারদারকরি; 

 

১.৪ কার্ িাবরল : 

 

১. গ্যাস আইন ২০১০, গ্যাস ণবপিন ণনয়মাবলী ২০১৪ এবং অন্যান্য সরকাণর ণনয়মনীণি  

   জমািায়বক গ্যাস ণবপিন; 
 

২. ণবণজণিণসএল অণধভুক্ত এলাকায় গ্যাস ণবিরি পাইপ লাইন ণনম যাি, জরগুয়লটিং    

    ণমটাণরং জটশন (আরএমএস)ও কাটমার ণমটাণরং কস্টশন (ণসএমএস) স্থাপন এবং   

    গ্যাস পণরমাপ পিণি আধুণনকায়ন ইিোণদ; 

 

৩. িাহক জসবা ণনণিিকয়ল্প সকল প্রকার কার্ যক্রম পণরচালনা (জর্মন-জরুরী গ্যাস ণনয়ন্ত্রি,    

    ণসএমএস ও ণিআরএস রক্ষিায়বক্ষি, ণবল পণরয়শাধ পিণি সহণজকরি এবং ণবণভন্ন     

    মাধ্যয়ম ণসটিয়জন চাট যার প্রকাশ করা; 
 

৪. রাজস্ব সংিহ এবং 
 

৫. গ্যাস ণবপিন সংক্রান্ত প্রশাসণনক, ব্যবস্থাপনা ও পণরকল্পনা। 
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কসকশন- ২ 
 

ককৌশলগৈ উটেশ্য, অগ্রারিকাি, কার্ িক্রি, কি িসম্পাদন সূচক  এবং লক্ষযিাত্রাসমূহ 
 
 

 

ককৌশলগৈ 

উটেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগৈ 

উটেটশ্যি িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

  একক 

(Unit) 

কি িসম্পাদন 

সূচটকি িান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃৈ অিিন লক্ষযিাত্রা/রনি িায়ক িান ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রটক্ষপি 

(Projection) 
২০১৯-২০ 

প্রটক্ষপি 

(Projection) 
২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ 

 

*২০১৭-১৮ 

অসািািি অরৈ উত্তি উত্তি চলরৈ 

িান 

চলরৈ 

িাটনি 

রনটম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বাখিাবাদ গ্যাস রিরিরবউশন ককাম্পারন রলরিটেি-এি ককৌশলগৈ উটেশ্যসমূহ 

[১] 

ণবণভন্ন উৎপাদন 

জকাম্পানী /জািীয় 

ণিি হয়ি গ্যাস 

সরবরাহ 

৪২ [১.১] 

ণবণজণিণসএল এর 

ণবিরি জনটওয়ায়কযর 

মাধ্যয়ম িাহক 

পর্ িাটয় গ্যাস 

সরবরাহ 

[১.১.১] 

গ্যাস বরায়ের 

জন্য বায়জট সভায় 

ণনধ যাণরি পণরমাি 

ণবণসএি ২৫ ১৪৩ ১৩০ 

 

১৩০ ১১৭ ১০৪ ৯১ ৭৮ ১৩৫ ১৩৫ 

[১.২] 

ণবণজণিণসএল 

অণধভুক্ত এলাকায় 

নতুন সংয়র্াগ,  

পুনঃসংয়র্াগ ও  

জলাি/সরঞ্জাম হ্রাস / 

বৃণি 

[১.২.১] 

নতুন সংয়র্াগ, 

পুনঃসংয়র্াগ ও 

জলাি হ্রাস/ বৃণির 

সংখ্যা 

গ্রাহক 

সংখ্যা 

২ ১১১২১ ৬২৬ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১৫০ ২০০ 

[১.৩] 

রাজস্ব আদায় 

 

[১.৩.১] 

জমাট রাজস্ব 

আদায়য়র পণরমাি 

লক্ষ 

টাকা 

১৫ ১৭৭৩০০ ২০০০০০ 

 

২০০০০০ 

 

১৮০০০০ ১৬০০০০ ১৪০০০০ ১২০০০০ ২১০০০০ ২২০০০০ 

[২] 

গ্যায়সর সােয়ী 

ব্যবহার ণনণিিকরি 

এবং অপচয় জরায়ধ 

দক্ষ ব্যবস্থাপনা গয়ড় 

জিালা।  

 

 

৩২ [২.১] 

সরঞ্জায়মর দক্ষিা 

পরীক্ষা 

[২.১.১] 

দক্ষ গ্যাস ব্যবহায়রর 

লয়ক্ষে অদক্ষ 

সরঞ্জায়মর দক্ষিা 

র্াচাইয়য়র পণরমাি  

সংখ্যা ১০ ২০৭৩ ১৯৭৫ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ১৫৫০ ১৬০০ 

[২.২] 

ইরিরসযুি রিোি 

স্থাপন/প্ররৈস্থাপন 

[২.২.১] 

রিোি স্থাপন/ 

প্ররৈস্থাপন 

 

সংখ্যা ১৩ ৩১ ৩০ ৩১ ২৮ ২৫ ২২ ১৯ ৩২ ৩৫ 
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ককৌশলগৈ 

উটেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌশলগৈ 

উটেটশ্যি িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রি 

(Activities) 

কি িসম্পাদন 

সূচক 

(Performance 
Indicators) 

  একক 

(Unit) 

কি িসম্পাদন 

সূচটকি িান 

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

প্রকৃৈ অিিন লক্ষযিাত্রা/রনি িায়ক িান ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রটক্ষপি 

(Projection) 
২০১৯-২০ 

প্রটক্ষপি 

(Projection) 
২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ 

 

*২০১৭-১৮ 

অসািািি অরৈ উত্তি উত্তি চলরৈ 

িান 

চলরৈ 

িাটনি 

রনটম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

 

[২.৩] 

অববধ ও জখলাপী 

িাহয়কর সংয়র্াগ 

ণবণচ্ছন্ন  

[২.৩.১] 

সংয়র্াগ ণবণচ্ছয়ন্নর 

পণরমাি 

গ্রাহক 

সংখ্যা 

৯ ১৩৬২ ৮৫৬ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ 

 

৩৫০ ৩০০ ৪০০ 

 

 

৪৫০ 

 

[৩] 

গ্যায়সর ণবিরি 

ব্যবস্থা 

শণক্তশালীকরি 

২ [৩.১] 

গ্যাস পাইপ লাইন 

ণনম যাি 

[৩.১.১] 

পাইপ লাইয়ন 

গ্যায়সর সরবরাহ 

/চাপ বৃণি 

ণক.ণম. ১ ২০.০০ ২১.৬৩ ০২ ০১ - - - ০১ ০১ 

[৩.২]  

অদক্ষ প্লান্ট/     

জনটওয়যাকয 

পণরবিযন  

[৩.২.১]  

ণবিরি লাইয়ন 

গ্যায়সর চাপ ও 

পণরমাি বৃণি 

সংখ্যা ১ ০৫ ০৪ ০১ - - - - ০১ ০১ 

[৪] 

মানব সম্পদ 

উন্নয়ন  

 

৪ 

[৪.১] 

মানব সম্পদ 

উন্নয়ন বৃণি 

[৪.১.১] 

জনবল প্রণশণক্ষি 

সংখ্যা ৪ ২৪৯ ৯২৫ ৪০০ ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪০ ৪৫০ ৫০০ 

 

*সামণয়ক 
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                 আবণশ্যক জকৌশলগি উয়েশ্যসমূহ 

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

ককৌশলগৈ 

উটেশ্য 

(Strategic 

Objectives)  

 

ককৌশলগৈ 

উটেটশ্যি 

িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

 

কার্ িক্রি 

(Activities)  

কি িসম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators)  

একক 

(Unit)  

কি িসম্পাদন  

সূচটকি িান 

(Weight 

of  

PI) 

লক্ষযিাত্রাি িান ২০১৮-১৯ 

(Target Value  2018-19) 

অসািািি 

(Excellent) 

অরৈ উত্তি 

(Very 

Good) 

উত্তি 

(Good) 

চলরৈ িান 

(Fair) 

চলরৈ িাটনি 

রনটম্ন 

(Poor) 

১০০ %  ৯০ %  ৮০ %  ৭০ %  ৬০ %  

বাখিাবাদ গ্যাস রিরিরবউশন ককাম্পানী রলরিটেি এি আবরশ্যক ককৌশলগৈ উটেশ্যসমূহ  

বারষ িক কি িসম্পাদন 

চুরি বাস্তবায়ন 

কিািদািকিি 

 ২০১৭-১৮ অর্ িবছটিি বারষ িক  কি িসম্পাদন   

চুরিি মূল্যায়ন প্ররৈটবদন  দারখল  

মূল্যায়ি প্ররৈটবদন দারখলকৃৈ  

ৈারিখ ১ 
২৪ জুলাই  

২০১৮ 

২৯ জুলাই  

২০১৮ 

৩০ জুলাই  

২০১৮ 

৩১ জুলাই  

২০১৮ 

০১ আগস্ট  

২০১৮ 

 ৩ ২০১৮-১৯ অর্ িবছটিি বারষ িক কি িসম্পাদন 

চুরিি অি ি-বা রষ িক মূল্যায়ন প্ররৈটবদন 

উর্ধ্িৈন কর্তিপটক্ষি রনকে দারখল  

মূল্যায়ি প্ররৈটবদন দারখলকৃৈ  
ৈারিখ 

 

১ 

 

১৩ জানুয়াণর 

২০১৯ 

১৬ জানুয়াণর 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়াণর  

২০১৯ 

২০ 

জানুয়াণর 

২০১৯ 

২১ জানুয়াণর 

২০১৯ 

  সিকাণর কি িসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধরৈসহ 

অন্যান্য রবষটয় কি িকৈিা /কি িচািীটদি িন্য 

প্ররশক্ষি আটয়ািন 

আটয়ারিৈ প্ররশক্ষটিি সিয় 
িনর্ণ্টা 

* 
১ ৬০ - - - - 

   

ই- িাইণলং পিণি বাস্তবায়ন 

ফ্রন্ট জিয়ের মাধ্যয়ম গৃণহি িাক ই- িাইণলং 

ণসয়টয়ম আপয়লািকৃি 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

   ই-োইটল নরর্ রনষ্পরৈকৃৈ ** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

   ই-োইটল পত্র িািীকৃৈ *** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

  উদ্ভাবনী উয়যাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

(SIP) বাস্তবায়ন 

ন্যেনিম একটি উদ্ভাবনী উয়যাগ /ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প বাস্তবাণয়ি ৈারিখ ১ 
৩১ ণিয়সম্বর 

২০১৮ 

০৭ জানুয়াণর 

২০১৯ 

১৪ 

জানুয়াণর 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়াণর 

২০১৯ 

২৮ জানুয়াণর 

২০১৯ 

   হালনাগাদ ণসটিয়জন্স চাট যার অনুর্ায়ী প্রদত্ত 

জসবা  
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

কার্ িপদ্ধরৈ, 

কি িপরিটবশ ও কসবাি 

িাটনান্নয়ন 

৯ ণসটিয়জন্স চাট যার বাস্তবায়ন জসবািহীিায়দর মিামি পণরবীক্ষি ব্যবস্থা 

চালুকৃি িাণরখ ১ 
৩১ ণিয়সম্বর 

২০১৮ 

১৫ জানুয়াণর 

২০১৯ 

০৭ 

জিব্রুয়াণর 

২০১৯ 

১৭ 

জিব্রুয়াণর 

২০১৯ 

২৮ জিব্রুয়াণর 

২০১৯ 

  অণভয়র্াগ প্রণিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ণনণদ যষ্ট সময়য়র ময়ধ্য  অণভয়র্াগ ণনষ্পণত্তকৃি % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

  রপআিএল শুরুি ২ িাস পূটব ি সংরিষ্ট 

কি িচািীি রপআিএল ও ছুটি নগদায়নপত্র  

িারি রনরিৎকিি 

রপআিএল আটদশ িারিকৃৈ 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

   ছুটি নগদায়নপত্র িারিকৃৈ % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪  কলাম-৫  কলাম-৬  

ককৌশলগৈ 

উটেশ্য 

(Strategic 

Objectives)  

 

ককৌশলগৈ 

উটেটশ্যি 

িান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

 

কার্ িক্রি 

(Activities)  

কি িসম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators)  

একক 

(Unit)  

কি িসম্পাদন  

সূচটকি িান 

(Weight 

of  

PI) 

লক্ষযিাত্রাি িান ২০১৮-১৯ 

(Target Value  2018-19) 

অসািািি 

(Excellent) 

অরৈ উত্তি 

(Very 

Good) 

উত্তি 

(Good) 

চলরৈ িান 

(Fair) 

চলরৈ িাটনি 

রনটম্ন 

(Poor) 

১০০ %  ৯০ %  ৮০ %  ৭০ %  ৬০ %  

বাখিাবাদ গ্যাস রিরিরবউশন ককাম্পানী রলরিটেি এি আবরশ্যক ককৌশলগৈ উটেশ্যসমূহ  

   

অরিে আপরত্ত রনষ্পরত্ত কার্ িক্রটিি উন্নয়ন 

ব্রিসীট জবাব জপ্রণরি 
% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

   

অরিে আপরত্ত রনষ্পরত্তকৃৈ 
% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

আণথ যক ও সম্পদ 

ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন 

৫  

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পণত্তর হালনাগাদ 

িাণলকা প্রস্তুি করা 

স্থাবর সম্পণত্তর  িাণলকা হালনাগাদকৃি   

িাণরখ ১ 
০৩ জিব্রুয়াণর 

২০১৯ 

১৭ জিব্রুয়াণর 

২০১৯ 

২৮ 

জিব্রুয়াণর 

২০১৯ 

২৮ মাচ য 

২০১৯ 

১৫ এণপ্রল 

২০১৯ 

   অস্থাবর সম্পণত্তর  িাণলকা হালনাগাদকৃি   

িাণরখ ১ 
০৩ জিব্রুয়াণর 

২০১৯ 

১৭ জিব্রুয়ারী 

২০১৯ 

২৮ 

জিব্রুয়াণর 

২০১৯ 

২৮ মাচ য 

২০১৯ 

১৫ এণপ্রল 

২০১৯ 

  বাণষ যক উন্নয়ন কম যসূণচ বাস্তবায়ন বাণষ যক উন্নয়ন কম যসূণচ বাস্তবাণয়ি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

  

 

 

িাৈীয় শুদ্ধাচাি কি িপরিকিনা ও 

পরিবীক্ষি কাঠাটিা প্রিয়ন 

িাৈীয় শুদ্ধাচাি কি িপরিকিনা এবং 

পরিবীক্ষি  কাঠাটিা প্রিীৈ ৈারিখ ১ 
১৫ জুলাই 

২০১৮ 

৩১ জুলাই 

২০১৮ 
- - - 

িাৈীয় শুদ্ধাচাি 

ককৌশল ও ৈথ্য 

অরিকাি বাস্তবায়ন 

কিািদািকিি  

৩ রনি িারিৈ সিটয়ি িটে তত্রিারসক  

প্ররৈটবদন দারখল 

রনি িারিৈ সিটয়ি িটে তত্রিারসক  প্ররৈটবদন 

দারখলকৃৈ 
সংখ্যা  ১  ৪   ৩  -   -  -  

  ৈথ্য বাৈায়ন হালনাগাদকিি  ৈথ্য বাৈায়ন হালনাগাদকৃৈ  

 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

                                                              * িনপ্রশাসন প্ররশক্ষন ম্যানুয়াল অনুর্ায়ী উি প্ররশক্ষি আটয়ািন কিটৈ হটব। 

                                                              ** িরিপরিষদ রবিাটগি ই-গিন্যিান্স অরিশাখা হটৈ প্রাপ্ত প্ররৈটবদন। 

                                                              *** িরিপরিষদ রবিাটগি ই-গিন্যিান্স অরিশাখা হটৈ প্রাপ্ত প্ররৈটবদন।
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সংটর্ািনী-১ 

 

শব্দ সংটক্ষপ  

 (Acronyms) 

 

ক্রণমক 

নং 

শব্দ সংটক্ষপ   

(Acronym) 

ণববরি 

(Description) 

০১ কপটরাবাংলা বাংলাটদশ তৈল, গ্যাস ও খরনি সম্পদ কিটপাটিশন  

০২ ণবণজণিণসএল বাখিাবাদ গ্যাস রিরিরবউশন ককাম্পারন রলরিটেি 

০৩ ণক.ণম. ণকয়লাণমটার 

০৪ ণবণসএি ণবণলয়ন ণকউণবক ফুট 

০৫ এমএমণসএম ণমণলয়ন ণকউণবক ণমটার 

০৬ এমআইএস ম্যায়নজয়মন্ট ইনিরয়মশন ণসয়টম 

০৭ ইণভণস ইয়লক্ট্রণনক ভণলউম কায়রকশন  

০৮ ইউএিণজ আনএকাউয়ন্টি ির গ্যাস 

০৯ ইণপয়জি এক্সয়পাট য প্রয়সণসং জজান 

১০ ণপআরএল জপাট ণরটায়ারয়মন্ট ণলভ 

১১ ণিআরএস ণিণিক্ট জরগুয়লটিং জটশন 

১২ ণসএমএস কাটমার ণমটাণরং জটশন 

১৩ আরএমএস জরগুয়লটিং ণমটাণরং জটশন 

১৪ এসআইরপ (SIP) Small Improvement Project  

১৫ ণজটিণসএল গ্যাস ট্রান্সণমশন জকাম্পানী ণলণময়টি 
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সংটর্ািনী- ২  

 কি িসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকািী কার্ িালয়সমূহ এবং পরিিাপ পদ্ধরৈ 
 

ক্ররিক 

নম্বি 

কার্ যক্রম কি িসম্পাদন সূচকসমূহ রববিি বাস্তবায়নকারী 

দপ্তর/সংস্থা 

পরিিাপ পদ্ধরৈ এবং 

উপাত্তসূত্র 

সািািি 

িন্তব্য 

০১ [১.১] ণবণজণিণসএল এর ণবিরি 

জনটওয়ায়কযর মাধ্যয়ম িাহক 

পর্ িাটয় গ্যাস সরবরাহ 

[১.১.১] গ্যাস বরায়ের জন্য 

বায়জট সভায় ণনধ যাণরি 

পণরমাি 

জপয়ট্রাবাংলার সায়থ সকল গ্যাস ণবিরি ককাম্পারন এবং 

সিালন ও উৎপাদন ককাম্পারনর বাৎসণরক ণমটিং  

জপয়ট্রাবাংলা সভার কার্ যপত্র - 

০২ [১.২] ণবণজণিণসএল অণধভুক্ত 

এলাকায় নতুন সংয়র্াগ,  

পুনঃসংয়র্াগ ও  জলাি/সরঞ্জাম 

হ্রাস বৃণি 

[১.২.১] নতুন সংয়র্াগ,  

পুনঃসংয়র্াগ ও জলাি হ্রাস/ 

বৃণির সংখ্যা 

আবাণসক, বাণিণজেক, ণশল্প, ণসএনণজ, কোপটিভ 

পাওয়ার ইিোণদ প্রণিষ্ঠায়ন নতুন গ্যাস সংয়র্াগ  

ণবণজণিণসএল ণবণজণিণসএল এর বাণষ যক 

এম আই এস প্রণিয়বদন 

- 

০৩ [১.৩] রাজস্ব আদায় [১.৩.১] জমাট রাজস্ব আদায়য়র 

পণরমাি 

িাহয়কর ণনকট হয়ি মাণসক/বাৎসণরক রাজস্ব আদায়য়র 

জমাট পণরমাি 

ণবণজণিণসএল ণবণজণিণসএল এর বাণষ যক 

এম আই এস প্রণিয়বদন 

- 

০৪ [২.১] সরঞ্জায়মর দক্ষিা পরীক্ষা 

 

[২.১.১] দক্ষ গ্যাস ব্যবহায়রর 

লয়ক্ষে অদক্ষ সরঞ্জায়মর দক্ষিা 

র্াচাইয়য়র পণরমাি 

অদক্ষ সরঞ্জায়মর দক্ষিা র্াচাইয়য়র মাধ্যয়ম গ্যায়সর 

অদক্ষ ব্যবহার হ্রাসকরি  

ণবণজণিণসএল সংণিষ্ট শাখা/ 

ণবভায়গর প্রণিয়বদন 

- 

০৫ [২.২] ইণভণসযুক্ত ণমটার 

স্থাপন/প্রণিস্থাপন 

[২.২.১] ণমটার 

স্থাপন/প্রণিস্থাপন 

গ্যায়সর প্রকৃি পণরমাি পণরমায়পর জন্য ইণভণস  

 ণমটার স্থাপন 

ণবণজণিণসএল সংণিষ্ট শাখা/ণবভায়গর 

প্রণিয়বদন 

- 

০৬ [২.৩] অববধ ও জখলাপী িাহয়কর 

সংয়র্াগ ণবণচ্ছন্ন  

[২.৩.১] সংয়র্াগ ণবণচ্ছয়ন্নর 

পণরমাি 

অববধ ও বয়কয়া গ্যাস ণবয়লর কারয়ি িাহয়কর গ্যাস 

সংয়র্াগ ণবণচ্ছন্নকরি কার্ যক্রম  

ণবণজণিণসএল ণবণজণিণসএল এর বাণষ যক 

এম আই এস প্রণিয়বদন 

 

- 

০৭ [৩.১] গ্যাস পাইপ লাইন ণনম যাি [৩.১.১] পাইপ লাইয়ন গ্যায়সর 

সরবরাহ /চাপ বৃণি 

গ্যাস পাইপ লাইন ণনম যাি ণবণজণিণসএল সংণিষ্ট শাখা/ণবভায়গর 

প্রণিয়বদন 

- 

০৮  [৩.২] অদক্ষ প্লান্ট/ জনটওয়াকয 

পণরবিযন  

 

[৩.২.১] ণবিরি লাইয়ন গ্যায়সর 

চাপ ও পণরমাি বৃণি 

অদক্ষ প্লান্ট/ জনটওয়াকয  পণরবিযন    ণবণজণিণসএল সংণিষ্ট শাখা/ণবভায়গর 

প্রণিয়বদন 

- 

০৯ [৪.১] মানব সম্পদ 

উন্নয়ন বৃণি 

[৪.১.১] জনবল প্রণশণক্ষি জদণশ এবং ণবয়দণশ প্রণশক্ষয়ির মাধ্যয়ম ণবণজণিণসএল 

এর জনশণক্তর উন্নয়ন 

ণবণজণিণসএল প্রশাসন ণবভাগ/ 

প্রণশক্ষি শাখা   

- 

 



  13 
 

             

সংটর্ািনী ৩ 

কি িসম্পাদন লক্ষযিাত্রা অিিটনি কক্ষটত্র মাঠ পর্ িাটয়ি অন্যান্য কার্ যালয়য়র ণনকট সুণনণদ যষ্ট চাণহদা 

 

প্ররৈষ্ঠাটনি নাি সংরিষ্ট কার্ িক্রি   কি িসম্পাদন সূচক উি প্ররৈষ্ঠাটনি রনকে 

চারহদা/প্রৈযাশা 

চারহদা/প্রৈযাশাি 

কর্ৌরিকৈা  

প্রৈযাশা পূিি না হটল সম্ভাব্য প্রিাব 

গ্যাস ট্রান্সণমশন ককাম্পারন ণলঃ 

(ণজটিণসএল) 

 

ণবণজণিণসএল এর ণবিরি 

জনটওয়ায়কযর মাধ্যয়ম িাহক 

পর্ িাটয় গ্যাস সরবরাহ 

গ্যাস বরায়ের জন্য বায়জট 

সভায় ণনধ যাণরি পণরমাি 

ণবণজণিণসএল এর 

চাণহদানুর্ায়ী ণনরণবণচ্ছন্ন গ্যাস 

সরবরাহ 

ণজটিণসএল বাংলায়দয়শর 

গ্যাস ট্রান্সণমশয়নর জন্য  

ণনয়ন্ত্রি সংস্থা। 

ণবণজণিণসএল এর অণধভুক্ত এলাকায় 

গ্যায়সর চাপ/সরবরাহ ঘাটণি কদখা ণদয়ব 

এবং িাহয়কর গ্যাস সরবরায়হ ণবঘ্নিা 

সৃণষ্ট/িাহক অসয়ন্তাষ সৃণষ্ট হয়ব। 

জপয়ট্রাবাংলা ণবণজণিণসএল অণধভুক্ত 

এলাকায় নতুন সংয়র্াগ,  

পুনঃসংয়র্াগ ও  

জলাি/সরঞ্জাম হ্রাস / বৃণি 

নতুন সংয়র্াগ, পুনঃসংয়র্াগ 

ও জলাি হ্রাস/ বৃণির সংখ্যা 

প্রশাসণনক অনুয়মাদন সরকাণর আইন অনুর্ায়ী নতুন সংয়র্াগ, পুনঃসংয়র্াগ ও  

জলাি/সরঞ্জাম হ্রাস / বৃণি ণবণঘ্নি হয়ব। 

জপয়ট্রাবাংলা রাজস্ব আদায় জমাট রাজস্ব আদায়য়র পণরমাি প্রশাসণনক অনুয়মাদন সরকাণর আইন অনুর্ায়ী রাজস্ব আদায় ণবণঘ্নি হয়ব। 

জািীয় রাজস্ব জবাি য ভোট, ট্যা· ও আয়কর  সরকাণর আইন অনুর্ায়ী 

জপয়ট্রাবাংলা সরঞ্জায়মর দক্ষিা পরীক্ষা দক্ষ গ্যাস ব্যবহায়রর লয়ক্ষে 

অদক্ষ সরঞ্জায়মর দক্ষিা 

র্াচাইয়য়র পণরমাি  

প্রশাসণনক অনুয়মাদন সরকাণর আইন অনুর্ায়ী সরঞ্জায়মর দক্ষিা পরীক্ষা ণবণঘ্নি হয়ব। 

জপয়ট্রাবাংলা ইরিরসযুি রিোি 

স্থাপন/প্ররৈস্থাপন 

রিোি স্থাপন/ প্ররৈস্থাপন 

 

প্রশাসণনক অনুয়মাদন সরকাণর আইন অনুর্ায়ী ণসয়টম লস হ্রাস পায়ব না। 

জপয়ট্রাবাংলা অববধ ও জখলাপী িাহয়কর 

সংয়র্াগ ণবণচ্ছন্ন  

সংয়র্াগ ণবণচ্ছয়ন্নর পণরমাি প্রশাসণনক অনুয়মাদন সরকাণর আইন অনুর্ায়ী ণসয়টম লস হ্রাস পায়ব না। 

বাংলায়দশ পুণলশ ণনরাপত্তা ণনণিিকরন সরকাণর আইন অনুর্ায়ী 

জপয়ট্রাবাংলা গ্যাস পাইপ লাইন ণনম যাি পাইপ লাইয়ন গ্যায়সর 

সরবরাহ /চাপ বৃণি 

প্রশাসণনক অনুয়মাদন সরকাণর আইন অনুর্ায়ী গ্যাস সঞ্চালন ণবণঘ্নি হয়ব। 

বন ও পণরয়বশ মন্ত্রনালয়, 

পণরয়বশ অণধদপ্তর 

প্রকয়ল্পর পণরয়বশগি প্রভাব 

ণনরুপন 

সরকাণর আইন অনুর্ায়ী 

জপয়ট্রাবাংলা অদক্ষ প্লান্ট/ জনটওয়াকয 

পণরবিযন  

ণবিরি লাইয়ন গ্যায়সর চাপ 

ও পণরমাি বৃণি 

প্রশাসণনক অনুয়মাদন সরকাণর আইন অনুর্ায়ী গ্যাস সঞ্চালন ণবণঘ্নি হয়ব। 

জপয়ট্রাবাংলা মানব সম্পদ উন্নয়ন বৃণি জনবল প্রণশণক্ষি প্রশাসণনক অনুয়মাদন সরকাণর আইন অনুর্ায়ী জনবল প্রণশণক্ষি হয়ব না। 

 

 


