
া: ১ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৭, ২০২১

ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০২১-২২ (লাই - সের)



া: ২ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ালািনর
উৎপাদন ও
আহরন িকরণ

১৭

[১.১] াস উৎপাদন

[১.১.১] উৎপািদত াস (আইওিস) িবিসএফ ৩ ৫০০ ৪৯৫ ৪৯২ ৪৯০ ৪৮৫ ১৩৫.৩৭৭

[১.১.২] উৎপািদত াস (জাতীয়
কা:)

িবিসএফ ৩ ২৫০ ২৪৬ ২৪৫ ২৪২ ২৪০ ৭৬.৬৩৯

[১.১.৩] মািসকিভিেত াস
উৎপাদন মিনটিরংকরণ ও
িতেবদন দািখলত

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[১.২] তল/ােসর
উয়ন/ওয়াকওভার প খনন

[১.২.১] খননত প সংা ২ ৪ ৩ ২ ১

[১.২.২] মািসকিভিেত প খনন
কাজ মিনটিরংকরণ ও িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৩

[১.৩] কয়লা আহরণ [১.৩.১] আহিরত কয়লা
ল ম:
টন

২ ৪.০০ ৩.৮৫ ৩.৭৫ ৩.৬৫ ৩.০০ ০.০৬৬

[১.৪] পোিলয়াম াডাস এর
উৎপাদন

[১.৪.১] উৎপািদত পোিলয়াম
াডাস

িম: িল: ২ ৪০০ ৩৯০ ৩৮৫ ৩৭৫ ৩০০ ১০৪.০২২

[১.৫] এলএনিজ আমদািন [১.৫.১] আমদািনত এলএনিজ ল: ম: টন ২ ৪৫.০০ ৪৩.০০ ৪২.০০ ৪১.৫০ ৪০.০০ ১৩.৬২

২
ালািন তেলর
পয া সরবরাহ
িনিতকরণ

১৬

[২.১] পিরেশািধত তল
আমদািনকরণ

[২.১.১] আমদািনত পিরেশািধত
তল

ল ম.
টন

৪ ৪০ ৩৯.৫০ ৩৯.০০ ৩৮.৫০ ৩৮.০০ ৯.০৪

[২.১.২] মািসকিভিেত পিরেশািধত
তল আমদািন কাজ মিনটিরংকরণ

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.২] অিপেরশািধত তল
আমদািনকরণ

[২.২.১] আমদািনত অপিরেশািধত
তল

ল ম.
টন

৩ ১১.৫০ ১১.০০ ১০.৫০ ১০.২৫ ৯.৭৫ ৪.৭৫



া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[২.২] অিপেরশািধত তল
আমদািনকরণ

[২.২.২] মািসকিভিেত
অপিরেশািধত তল আমদািন কাজ
মিনটিরংকরণ ও িতেবদন
দািখলত

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.৩] পোিলয়াম প িবপণন

[২.৩.১] িবপণনত পোিলয়াম
প

ল ম.
টন

২ ৫০ ৪৮ ৪৬ ৪৪ ৪২ ১৪.৩১

[২.৩.২] মািসকিভিেত
পোিলয়াম প িবপণন কাজ
মিনটিরংকরণ ও িতেবদন
দািখলত

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[২.৪] ইআরএল ইউিনট-২ াপন
কের িডিপিপ পিরকনা
কিমশেন রণ ও েয়াজনীয়
ত দান

[২.৪.১] িডিপিপ পিরকনা
কিমশেন রীত ও েয়াজনীয় ত
দানত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০২১ ৩১-০১-২০২২ ২৮-০২-২০২২ ৩১-০৩-২০২২ ৩০-০৪-২০২২



া: ৪ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

ালািন ও
খিনজ সেদর
সােভ , অসান,
আহরণ ও
িবপনণ কাজ
জারদারকরণ

১৪

[৩.১] ২িড িসসিমক জিরপ
সাদন

[৩.১.১] জিরপত
লা: িক:
িম:

৩ ৫০০ ৪৫০ ৪২৫ ৪০০ ৩৫০

[৩.১.২] মািসকিভিেত িসসিমক
জিরপ কাজ মিনটিরংকরণ ও
িতেবদন দািখলত

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৩.২] ালািনর িবিভ উৎেসর
অসান

[৩.২.১] ালািনর উৎস
অসানত

সংা ২ ১

[৩.২.২] মািসকিভিেত ালািন
অসান কাজ মিনটিরংকরণ ও
িতেবদন দািখলত

সংা ২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৩.৩] তািক ও ািতক
মানিচায়ন

[৩.৩.১] সািদত মানিচায়ন ব: িক: িম: ২ ১৮০০ ১৭৫০ ১৭০০ ১৬৫০ ১৬০০

[৩.৪] কন িশলা িবপনণ [৩.৪.১] িবপনণত কন িশলা ল: ম: টন ১ ৮.০০ ৭.৫০ ৭.০০ ৬.৫০ ৬.০০ ২.৯৫৪৯১

[৩.৫] খিনজ সদ িলেজর
মােম রয়াল আদায়

[৩.৫.১] আদায়ত রয়াল
কা
টাকা

২ ৪৫.০০ ৪৩.০০ ৪১.০০ ৩৯.০০ ৩৫.০০ ৩২.৩৫



া: ৫ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪

ালািন খােত
দ ও আিনক
বাপনা গেড়
তালা

১২

[৪.১] াস সর অেটােমশন
সংা কায ম হণ

[৪.১.১] নীত িরেপাট  তািরখ ১ ৩১-০৪-২০২২ ১৫-০৫-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৪.২] বসরকাির িবিনেয়ােগ
লিভিক এলএনিজ টািম নাল
িনম ােণর লে িফিজিবিল
ািড সাদন

[৪.২.১] নীত িরেপাট  তািরখ ১ ১-০৬-২০২২ ১৫-০৬-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৪.৩] বসরকাির িবিনেয়াগ
িবকােশ পদেপ হণ

[৪.৩.১] বজা/এসইেজড
িশােলর াস সংেযােগর
আেবদন িনিেত সময়সীমা

িদন ০.৫ ৩০ ৩৩ ৩৫ ৩৮ ৪০

[৪.৩.২] বজা/এসইেজড অেলর
িশে িবোরক লাইেস আেবদন
িনিেত সময়সীমা

িদন ০.৫ ২১ ২৩ ২৫ ২৭ ৩০ ২১

[৪.৪] িবোরক, পোিলয়াম,
াস িসিলার, াসাধার
আমদািন, পিরবহন ও মদ
সংা লাইেস

[৪.৪.১] মরত/নবায়নত
লাইেস

সংা ১ ১৩০০ ১২৮০ ১২৫০ ১২০০ ১১৫০ ৩২৪

[৪.৫] মানব সদ উয়ন [৪.৫.১] জনবল িশিত সংা ১ ৫৫০০ ৪৮০০ ৪৩০০ ৪২০০ ৪০০০ ২৫৯৪

[৪.৬] িসেম লস াসকে
অৈবধ াস সংেযাগ িবিছকরণ

[৪.৬.১] িবিছত সংেযাগ সংা ১ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ২৫০০ ৩৫৯২

[৪.৬.২] মািসকিভিেত অৈবধ াস
সংেযাগ িবিছকরণ কাজ
মিনটিরংকরণ

সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

[৪.৭] ােসর অপচয় রােধর
জ ি-পইড/ইিভিস
িমটার াপন

[৪.৭.১] ািপত িমটার সংা ২.৫ ৩০০০০ ২৫০০০ ২০০০০ ১৮০০০ ১৫০০০ ৩২৮৪৩

[৪.৮] এলএনিজ ভিক
নীিতমালার খসড়া ণয়ন

[৪.৮.১] নীিতমালার খসড়া ণীত তািরখ ১ ৩১-০৩-২০২২ ৩০-০৪-২০২২ ৩১-০৫-২০২২ ৩০-০৬-২০২২

[৪.৯] াস সালন
পাইপলাইেনর াপ
িডিজটালাইেজশন

[৪.৯.১] িডিজটালাইজডত
পাইপলাইন

িকিম ০.৫ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১০০



া: ৬ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[৪.১০] সমসামিয়ক িবিভ
িবষেয় মণালেয়র অভরীণ
িশখন সশন আেয়াজন

[৪.১০.১] সমসামিয়ক িবিভ িবষেয়
িশখন সশন আেয়ািজত

সংা ১ ৪ ৩ ২ ১

৫

ালািনর
সালন ও
িবতরণ বা
শিশালীকরণ

১১

[৫.১] গভীর সাগর থেক
পাইপলাইেন আমদািনত তল
খালাস

[৫.১.১] িনিম ত পাইপলাইন িক: িম: ৩ ১৬ ১৪ ১২ ১১ ১০

[৫.২] ষম উয়েনর জ াস
সালন পাইপলাইন সসারণ

[৫.২.১] সসারণত
সালনলাইন

িক: িম: ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৫.৩] ইিয়া-বাংলােদশ
শীপ তল পাইপলাইন
িন মাণ

[৫.৩.১] িনিম ত পাইপলাইন িক: িম: ৩ ১০ ৮ ৭ ৫ ৪ ২

[৫.৪] জট এ-১ পাইপলাইন
িন মাণ

[৫.৪.১] িনিম ত পাইপলাইন িক: িম: ২ ২ ১.৫ ১.০ ০.৭৫ ০.৫ ২

[৫.৫] ওেয়লেহড াস কেসর
াপেনর উোগ হণ

[৫.৫.১] ৭ কেসেরর বেদিশক
মালামাল সংহীত

% ২ ২০ ১৫ ১০ ৭ ৫



া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, অোবর ১৭, ২০২১

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

অজন ম

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

সংার ও
শাসনলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[এম.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবায়ন

[এম.১.১.১] াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

া নর ১০ ২.৫

[এম.১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.২.১] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ১০ ২.৫

[এম.১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৩.১] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৪ ১

[এম.১.৪] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৪.১] সবা দান িতিত
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৭৫

[এম.১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[এম.১.৫.১] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবািয়ত

া নর ৩ .৭৫

*সামিয়ক (provisional) ত


