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 াৈা-২/১২ 



 

লসর র রম্পএল-এস িম িম্পসােদগ্যস ম্পারব িি রেত্র 

 (Overview of the Performance of the RPGCL) 
 

ম্পাম্প্ররৈি অ িগ্য, েযাদলঞ্জ এবাং িরবষ্যৈ  রসিল্পগ্যা 

 

 ম্পাম্প্ররৈি বছসম্পমূদহস (৩ বছস)  প্রিাগ্য অ িগ্য :  

 

১। ম্পসিাদসস রগ্যদে িশগ্যা ো গাইডলাইগ্য অনুর্ায়ী লসর র রম্পএল-এস রবসরৈহীগ্য প্রদেস্টাস ফদল রম্পএগ্যর  ােদশ 

এিটি  গ্যরপ্রয় জ্বালারগ্য রহদম্পদব প্ররৈষ্ঠা া দয়দছ। ােদশ প্ররৈমাদম্প গদড় প্রায়  ৩৫৩৫ এমএমরম্পএফ প্রকৃরৈি 

নাম্প (রম্পএগ্যর ) জ্বালারগ্য রহদম্পদব র্াগ্যবাহদগ্য ব্যবহৃৈ হদে। র্া হদৈ প্ররৈ মাদম্প প্রায় ১.০ হা াস ািাটি টািা 

জ্বালারগ্য  লমাোগ্যীস পাদৈ তবদেরশি মূদ্রা ম্পাশ্রয় হদে। অন্যরেদি বাু  ূষষদগ্যস মাত্রা ম্পহগ্যীয়  র্ িাদয় াগ্যদম 

এদম্পদছ।  
 

২। রগ্যসা ে ো  মাগ্যম্পম্মৈ রম্পএগ্যর  ব্যবহাস রগ্যরিৈ িসাস  ন্য রম্পএগ্যর  রম্পরলন্ডাদসস  াময়াে ৫ বছস উত্তীণ ি 

হদল পূগ্যঃ সীক্ষা িসা হদয় থাদি। রবগৈ বছসগুরলদৈ লসর র রম্পএল-এস রস-াটরস্টাং াম্পন্টাদস প্রায় ৫,০০০ 

রম্পএগ্যর  রম্পরলন্ডাস পূগ্যঃ সীক্ষা িদস রফটদগ্যম্প প্রোগ্য িসা হদয়দছ। লসর র রম্পএল-এস  াশা ারশ ৫টি ব্যারি 

মারলিাগ্যািীগ্য রস-াটরস্টাং াম্পন্টাদস রম্পএগ্যর  রম্পরলন্ডাস  সীক্ষা িসা হদে।  
 

৩। প্রাকৃরৈি নাদম্পস উ  াৈ এগ্যর এল, িগ্যদডগ্যদম্পট হদৈ মাগ্যম্পম্মৈ এলর র  উৎ ােদগ্যস  াশা ারশ এমএম্প 

ো এইেএম্পরড উৎ ােগ্য পূব িি সাস্ট্রীয় মারলিাগ্যািীগ্য তৈল রব ণগ্য ািাসাগ্যীস রগ্যিট রবক্রয় িসা হয়। এদৈ 

ােদশস তবদেরশি মূদ্রাস ম্পাশ্রয় হদে। 

 

৪। ােদশস নাম্পরফল্ড হদৈ প্রাপ্ত উ  াৈ (এগ্যর এল ো িগ্যদডগ্যদম্পট) প্ররক্রয়া িদস াটিম্পই ো মাগ্যম্পম্মৈ 

া দ ারলয়াম াৈ দ্রব্য এলর র , এমএম্প ো এইেএম্পরড উৎ ােগ্য অব্যহৈ সাপা । অঙ্গপ্ররৈষ্ঠাগ্যম্পমূদহস নাম্প 

উৎ ােগ্য রগ্যসবরেন্ন সাপাস লদক্ষয িগ্যদডগ্যদম্পট হযাদন্ডরলাং অব্যহৈ সাপা । এদক্ষদত্র ার্পাদগ্য ার্ সিম সুরবিা ো 

িারসগরস অবিাঠাদমা প্রদয়া গ্য ৈা জ্বাপম্পরব ো া দ াবাাংলাস রগ্যদে িশগ্যাস লদলাদি ব্যবস্থা গ্রহগ্য। 
 

 

 ম্পমস্যা এবাং েযাদলঞ্জম্পমূহ :  

 

ােদশস নাম্পরফল্ডম্পমূহ হদৈ উৎ ারেৈ উ  াৈ রহদম্পদব প্রাপ্ত রবপুল  রসমাগ্য িগ্যদডগ্যদম্পট প্ররক্রয়ািসদণস 

মােদম ার্  রসমাগ্য এমএম্প উৎ ারেৈ হয় ৈাস রব গ্যণ ো বা াস তৈসী এিটি বড় ােদলঞ্জ হদয় োড়ায়। র্থার্থ 

মাদগ্যস এলর র , এমএম্প ো এইেএম্পরড  উৎ ােগ্য অব্যহৈ সাপাো এিটি ােদলঞ্জ।  
 

 িরবষ্যৎ  রসিল্পগ্যা : 

 

১। ােদশস রগ্যসা ে ো  মাগ্যম্পম্মৈ রম্পএগ্যর  ব্যবহাস রগ্যরিৈিসণ অব্যহৈ সাপা । 

২। মাগ্যম্পম্মৈ এমএম্প, এলর র  ো এইেএম্পরড উৎ ােগ্য অব্যাহৈ সাপা। 

৩। রম্পএগ্যর স মদৈা  রসদবশবান্ধব অল্টাসদগ্যটিি জ্বালারগ্য রহদম্পদব এলর র -াি র্াগ্যবাহদগ্যস ব্যবহাদসস রগ্যরমদত্ত 

ম্পসিাদসস রগ্যদে িশগ্যা ো গাইডলাইগ্য অনুর্ায়ী প্রদয়া গ্যীয় প্রোসগ্যা ো প্রেশ িগ্যীস ব্যবস্থা গ্রহণ।  

 

২০১৫-১৬ অথ িবছদসস ম্পম্ভাব্য প্রিাগ্য অ িগ্যম্পমূহ: 

 

 এ অথ ি বছদস ২৫.০০ রমরলয়গ্য রলটাস এগ্যর এল ো ২৮.০০ রমরলয়গ্য িগ্যদডগ্যদম্পট প্ররক্রয়ািসদণস লক্ষয মাত্রা 

িার্য্ি িসা হদয়দছ। ৭৫ রমরলয়গ্য রলটাস িগ্যদডগ্যদম্পট হযান্ডরলাং-এস লক্ষয মাত্রা রগ্যি িাসণ িসা হদয়দছ।  
 

 ০.০৬০০ রবরম্পএফ রম্পএগ্যর  রবক্রদয়স লক্ষমাত্রা রগ্যি িাসদণস  াশা ারশ ১০০০টি এগ্যর রি রম্পরলন্ডাস  সীক্ষদগ্যস 

লক্ষযমাত্রা রগ্যি িাসণ িসা হদয়দছ। রগ্যসা ে ো মাগ্যম্পম্মৈ রম্পএগ্যর  িার্ িক্রম  রসোলগ্যাস অাংশ রহদম্পদব ম্পাসা ােদশ 

রূ ান্তস িাসপাগ্যা ো রম্পএগ্যর  াস্টশগ্য মরগ্যটরসাং িার্ িক্রম অব্যাহৈ থািদব।  

 
 

 
 াৈা-৩/১২ 



 

 

 

 

প্রস্তাবগ্যা/উ ক্রমরগ্যিা 

 

 

 

বাাংলাদেশ তৈল, নাম্প ো পরগ্য  ম্পসে িসদ াদসশগ্য (া দ াবাাংলা)-এস ােয়াসম্যাগ্য 

 

 

এবাং 

 

 

iƒ ান্তরসৈ  প্রাকৃরৈি নাম্প ািাসাগ্যী রলরমদটড (লসর র রম্পএল)   ’স  ব্যবস্থা গ্যা  রসোলি-এস মদে      

২০১৫ ম্পাদলস অদটাবস মাদম্পস ২৮ ৈারসদপ এই বারষ িি িম িম্পসােগ্য চুরি স্বাক্ষরসৈ হল। 

 

 

এই  চুরিদৈ স্বাক্ষসিাসী উিয় ক্ষ রগ্যম্নরলরপৈ রবষয়ম্পমূদহ ম্পম্মৈ হল: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 াৈা-৪/১২ 



াম্পিশগ্য ১: 

 

লসর র রম্পএল-এস  রূ িল্প (Vision), অরিলক্ষয(Mission), ািৌশলগৈ উদেশ্যম্পমূহ এবাং িার্ িাবরল 

 

১.১) রূ িল্প (Vision)  :  ােদশস নাম্পরফল্ড হদৈ প্রাপ্ত উ  াৈ (এগ্যর এল ো িগ্যদডগ্যদম্পট) প্ররক্রয়া িদস াটিম্পই ো 

মাগ্যম্পম্মৈ া দ ারলয়াম াৈ দ্রব্য  (এলর র , এমএম্প ো এইেএম্পরড ো রবিল্প জ্বালারগ্যস ব্যবহাস)   উৎ ােগ্য অব্যহৈ 

সাপা ো তবদেরশি মূদ্রা ম্পাশ্রদয় অবোগ্য সাপা। 

 

১.২ অরিলক্ষয (nssssiM): 

 ােদশস নম্পরফল্ড হদৈ প্রাপ্ত উ  াৈ (এগ্যর এল ো িগ্যদডগ্যদম্পট) প্ররক্রয়া িদস াটিম্পই ো মাগ্যম্পম্মৈ 

া দ ারলয়াম াৈ দ্রব্য এলর র , এমএম্প ো এইেএম্পরড উৎ ােগ্য অব্যাহৈ সাপা । 

 রম্পএগ্যর  ো এলর র -াি রবিল্প জ্বালারগ্য রহদম্পদব ব্যবহাস িদস  তবদেরশি মূদ্রা ম্পাশ্রয় ো বাু ূষষগ্য হ্রাদম্প 

অবোগ্য সাপা। 

 অঙ্গপ্ররৈষ্ঠাগ্যম্পমূদহস নাম্প উৎ ােগ্য রগ্যসবরেন্ন সাপদৈ িগ্যদডগ্যদম্পট হযাদন্ডরলাং অব্যাহৈ সাপা । 

 সা স্ব লোয়ম্পহ মাগ্যম্পম্মৈ প্রম্পাশরগ্যি,  রসিল্পগ্যা,রহম্পাবো লরথ িি রবষয়ম্পহ ম্পারেরবি ব্যবস্থা গ্যা ো 

মাগ্যবম্পসে উন্নয়দগ্যস িার্ িক্রম অব্যাহৈ সাপা। 

 

১.৩ ািৌশলগৈ উদেশ্যম্পমূহ  (stvitteae  citetartS)  

 জ্বালারগ্য রগ্যস ত্তা বৃরদ্ধিসণ । 

 জ্বালারগ্যস ব্যবহাদসস েক্ষৈা বৃরদ্ধিসণ এবাং ম্পাসাদেদশ ম্পসবসাহ রগ্যরিৈিসণ। 

 মাগ্যবম্পসদেস িম িেক্ষৈা বৃরদ্ধিসণ। 

 

১.৪ িার্ িাবরল :)snMitsiMs(  

 

লসর র রম্পএল-াি রগ্যম্নরলরপৈ িার্ িক্রম ম্পসােদগ্যস োরয়ত্ব অ িণ িসা হয়। 

 ােদশস নম্পরফল্ড হদৈ প্রাপ্ত উ  াৈ (এগ্যর এল ো িগ্যদডগ্যদম্পট) প্ররক্রয়া িদস াটিম্পই ো মাগ্যম্পম্মৈ 

া দ ারলয়াম াৈ দ্রব্য এলর র , এমএম্প ো এইেএম্পরড উৎ ােগ্য অব্যহৈ সাপা । অঙ্গপ্ররৈষ্ঠাগ্যম্পমূদহস নাম্প 

উৎ ােগ্য রগ্যসবরেন্ন সাপাস লদক্ষয িগ্যদডগ্যদম্পট হযাগ্যদডরলাং অব্যহৈ সাপা । এদক্ষদত্র ার্পাদগ্য ার্ সিম সুরবিা 

ো িারসগসী অবিাঠাদমা প্রদয়া গ্য ৈা জ্বাপম্পরব ো া দ াবাাংলাস রগ্যদে িশগ্যাস লদলাদি ব্যবস্থা গ্রহগ্য। 

 

 ােদশ রম্পএগ্যর  ো এলর র -াি রবিল্প জ্বালারগ্য রহদম্পদব অথবা ম্পসিাস া ারষৈ ার্দিাগ্য রবিল্প জ্বালারগ্য 

ব্যবহাদসস প্রোস ো প্রম্পাদসস  ন্য িার্ িক্রম গ্রহগ্য এবাং ৈা ব্যবহাদসস মােদম তবদেরশি মূদ্রা ম্পাশ্রয় ো 

বাু ূষষগ্য হ্রাম্পিসদণ অবোগ্য সাপা। 

 

 রবিল্প জ্বালারগ্যস ব্যবহাস অব্যহৈ সাপাম্পহ ােশীয় জ্বালারগ্যস ব্যবহাস িদস অরিলক্ষয অবলম্বগ্য িদস রু িল্প 

অ িদগ্যস র্াবৈীয় িার্ িক্রম গ্রহদগ্যস মােদম সা স্ব লোয়ম্পহ মাগ্যম্পম্মৈ প্রম্পাশরগ্যি,  রসিল্পগ্যা,রহম্পাব ো 

লরথ িি রবষয়ম্পহ ম্পারেরবি ব্যবস্থা গ্যা ো মাগ্যবম্পসে উন্নয়দগ্যস প্ররক্রয়া অব্যাহৈ সাপা। 

 

 রগ্যসা ে ো  মাগ্যম্পম্মৈ রম্পএগ্যর  ো এলর র -াি রবিল্প জ্বালারগ্য রহদম্পদব ব্যবহাদসস গণম্পদেগ্যৈা িার্ িক্রম 

গ্রহগ্যম্পহ অবিাঠাদমাম্পমূদহস  রসেশগ্য ো ৈোসরি অব্যাহৈ সাপা। এক্ষদত্র জ্বালারগ্য াম্পটদস ম্পিল 

াস্টিদহাল্ডাসদেস ম্পাদথ রগ্যদয় অথবা মন্ত্রগ্যালয় ো া দ াবাাংলাস রগ্যদে িশগ্যাস লদলাদি এম্পাংক্রান্ত 

লইগ্যিানুগ্য,গ্যীরৈমালা, রবরিমালা,  রলরম্প ো গাইডলাইগ্য প্রণয়দগ্য অবোগ্য সাপা, মৈামৈ ােয়া বা প্রণয়দগ্য 

ম্পাংরিষ্ট হোয়া। 

 

 

 াৈা-৫/১২ 



 

াম্পিশগ্য ২ :  

লসর র রম্পএল এস লউটিাম (Outcome) 
 

লউটিাম 

(Outcome) 

িার্ িম্পসােগ্য সূেিম্পমূহ 

(Performance Indicator) 

এিি 

(Unit) 

রিরত্ত বছস 

২০১৩ - ১৪ 

প্রকৃৈ 

২০১৪ - ১৫ 

লক্ষযমাত্রা 

২০১৫ - ১৬ 

প্রদক্ষ গ্য প্ররৈষ্ঠাদগ্যস রগ্যি িারস প্রিাব অ িদগ্যস ক্ষদত্র 

ার্ৌথিাদব োয়ী প্ররৈষ্ঠাগ্য/ম্পাংস্থাম্পমূদহস গ্যাম 

উ াত্তসূত্র 

(Source of Data) ২০১৬ - ১৭ ২০১৭ - ১৮ 

গুণগৈ মাগ্যম্পসন্ন 

াটিম্পই া দ ারলয়াম 

 ণ্য (এলর র , এমএম্প 

ো এইেএম্পরড) 

উৎ ােগ্য 

[১.১.১] ািটিএল প্লান্ট এগ্যর এল প্ররক্রয়া 

রমরলয়গ্য রলটাস ২৭.৬৯৫ ২৭.৬২৩ ২৫.০০ ২২.০০ ২২.০০ 
া দ াবাাংলাস ো  রবর রম্প,স ািাসাগ্যীম্পমূহ 

(এম্পর এফএল,  দ্মা, াম গ্যা ো র্মুগ্যা) 
লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি রসদ াট ি 

[১.২.১] ািটিএল প্লান্ট িগ্যদডগ্যদম্পট প্ররক্রয়া 
রমরলয়গ্য রলটাস ২৬.৯৭ ৩৭.২৯৮ ২৮.০০ ২৮.০০ ২৮.০০ লইোরম্প ো রবর রম্প,স ািাসাগ্যীম্পমূহ লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি রসদ াট ি 

[১.৩.১] িাঁোমাল ো উৎ ারেৈ  দণ্যস গ্যমুগ্যা  সীক্ষা ম্পাংখ্যা ১১০০ ১৪০৮ ১৫০০ ১৫০০ ১৫০০ লসর র রম্পএল লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি রসদ াট ি 

গুণগৈ মাগ্যম্পসন্ন 

াটিম্পই া দ ারলয়াম 

 ণ্য (এলর র , এমএম্প 

ো এইেএম্পরড) 

উৎ ােদগ্য  রসদম্পবাস 

মাগ্যবৃরদ্ধিসণ 

[ ১.৪.১] লশুগঞ্জ স্থা গ্যায় িগ্যদডগ্যদম্পট হযান্ডরলাং 

 রসমাণ রমরলয়গ্য রলটাস ৪৭.৮১ ৮৪.৪২ ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৭৫.০০ 
া দ াবাাংলাস ো  রবর রম্প,স ািাসাগ্যীম্পমূহ (র টিরম্পএ, 

 দ্মা, াম গ্যা ো র্মুগ্যা, ইলসএস, লন্যান্য) 
লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি রসদ াট ি 

[১.৫.১] লশুগদঞ্জ িগ্যদডগ্যদম্পট াস্টাদস  ট্াাংি 

স্থা গ্য 
শৈিসা - - ৫০ % ৫০ % - লসর র রম্পএল, া দ বাাংলা লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি রসদ াট ি 

[২.১.১] টি-২ ট্াাংি ামসামৈ  
ৈারসপ -  রডদম্প’১৫ - - লসর র রম্পএল, া দ াবাাংলা লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি রসদ াট ি 

[২.১.১] প্লান্ট  রসোলগ্যাস রেগ্য 
ম্পাংখ্যা ৩৪৫ ৩৫৪ ৩৩০ ৩৩০ ৩৩০ লসর র রম্পএল লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি রসদ াট ি 

[২.২.১] রগ্যসা ে প্লান্ট  রসোলগ্যাস রেগ্য 
ম্পাংখ্যা ৩৬৫ ৩৬৫ ৩৬০ ৩৬০ ৩৬০ লসর র রম্পএল লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি রসদ াট ি 

গুণগৈ মাগ্যম্পসন্ন 

াটিম্পই রম্পএগ্যর  

ম্পারি িম্প রগ্যরিৈিসণ 

[১.৬.১] রম্পএগ্যর  রবক্রয় 
রবরম্পএফ ০.০৩৯১ ০.০৬১৬ ০.০৬০০ ০.০৫৪০ .০৫৪০ লসর র রম্পএল,টির টিরডরম্পএল লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি রসদ াট ি 

[১.৭.১] রম্পএগ্যর  িগ্যিাসশগ্য 
ম্পাংখ্যা ১১৬ ৭০ ৪০ ৩০ ৩০ লসর র রম্পএল লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি রসদ াট ি 

[১.৮.১] রম্পরলন্ডাস রসদটষ্ট 
ম্পাংখ্যা ৭৬৪ ১৭১৪ ১০০০ ১০০০ ১০০০ লসর র রম্পএল লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি রসদ াট ি 

[২.৪.১] রম্পএগ্যর  রফরলাং াস্টশগ্য এন্ড িগ্যিাসশগ্যোয়ািিশ  

মরগ্যটরসাং 
ম্পাংখ্যা ২০ ৫০ ৬০ ৬০ ৬০ লসর র রম্পএল লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি রসদ াট ি 

রডর টালাইদ শগ্য 

ো ই-াম্পবাস মাগ্যবৃরদ্ধ 

[২.৫.১] রগ্যসরবরেন্ন ইন্টাসদগ্যট/ই-াম্পবা প্রোদগ্যস 

লদক্ষয সাউটাস/ম্পাি িাস স্থা গ্য। 
ম্পাংখ্যা - - ০২টি ০১টি ০১টি লসর র রম্পএল লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি রসদ াট ি 

[৩.১.১] োদয়ব ম্পাইট উন্নয়গ্য ো লবদগ্রদডশগ্যম্পহ 

াডারমগ্য াহারস্টাং রগ্যরিৈ িসণ 
ৈারসপ - - গ্যদি’১৫ গ্যদি’১৬ গ্যদি’১৭ লসর র রম্পএল লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি রসদ াট ি 

গুণগৈ মাগ্যম্পসন্ন 

াটিম্পই মাগ্যব 

ম্পসে উন্নয়গ্য 

[৩.২.১] মাগ্যব ম্পসে উন্নয়দগ্য ােশীয় প্ররশক্ষণ 
ম্পাংখ্যা - 

৮৭ গ্য ৯০ গ্য ৯০ গ্য ৯০ গ্য লসর র রম্পএল, া দ বাাংলা, রবজ্বাপম্প 

মন্ত্রণালয় 
লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি রসদ াট ি 

[৩.২.২] মাগ্যব ম্পসে উন্নয়দগ্য তবদেরশি প্ররশক্ষণ 
ম্পাংখ্যা - ২৩ গ্য ২০ গ্য ২০ গ্য ২৫ গ্য 

লসর র রম্পএল, া দ বাাংলা, রবজ্বাপম্প 

মন্ত্রণালয় 
লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি রসদ াট ি 

[৩.৩.১] ইগ্য-হাউ  া রগ্যাং াপ্রাগ্রাম ম্পাংখ্যা - ০৪টি ০৫টি ০৫টি ০৬টি লসর র রম্পএল লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি রসদ াট ি 

 

 

 াৈা-৬/১২ 



 

াম্পিশগ্য ৩: 

ািৌশলগৈ উদেশ্য, িম িম্পসােগ্য সূেি, িার্ িক্রম, অগ্রারিিাস এবাং লক্ষযমাত্রাম্পমূহ 

িলাম-১ িলাম-২ িলাম-৩ িলাম-৪ িলাম-৫ িলাম-৬ িলাম-৭ িলাম-৮ িলাম-৯ িলাম-১০ িলাম-১১ িলাম-১২ িলাম-১৩ িলাম-১৪ িলাম-১৫ 
ািৌশলগৈ 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ািৌশলগৈ 

উদেদশ্যস মাগ্য 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

িার্ িক্রম 

(Activities) 

িম িম্পসােগ্য  

সূেি 

(Performance 

Indicators) 

 

এিি 

(Unit) 

িম িম্পসােগ্য  

সূেদিস মাগ্য 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রিরত্তবছস 

(Base 

Year) 
২০১৩-১৪ 

 

 প্রকৃৈ অ িগ্য* 

২০১৪-১৫ 

লক্ষযমাত্রা /ক্রাইদটরসয়া মাগ্য ২০১৫-১৬ 

(Target /Criteria Value for FY 2015-16) 

প্রদক্ষ গ্য 

)oiiceitsi(  

২০১৬-১৭ 

প্রদক্ষ গ্য 

)oiiceitsiM(  

২০১৭-১৮ অম্পািাসণ অরৈ উত্তম উত্তম েলরৈ মাগ্য েলরৈ মাদগ্যস 

রগ্যদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ক ৌশলগত উক্ষেশ্যিমূহ 

১। জ্বালারগ্য 

রগ্যস ত্তা 

বৃরদ্ধিসণ 

৬০.০০ [১.১]  এগ্যর এল প্ররক্রয়া [১.১.১] 
ািটিএল প্লাদন্ট এগ্যর এল প্ররক্রয়া 

রমরলয়গ্য 

রলটাস 

১৫.০০ ২৭.৬৯৫ ২৭.৬২৩ ২৫.০০ ২২.৫০ ২০.০০ ১৭.৫০ ১৫.০০ ২২.০০ ২২.০০ 

[১.২] িগ্যদডগ্যদম্পট প্ররক্রয়া [১.২.১] ািটিএল প্লাদন্ট িগ্যদডগ্যদম্পট 

প্ররক্রয়া 

রমরলয়গ্য 

রলটাস 

১৫.০০ ২৬.৯৭০ ৩৭.২৯৮ ২৮.০০ ২৫.২০ ২২.৪০ ১৯.৬০ ১৭.০০ ২৮.০০ ২৮.০০ 

[১.৩]  দণ্যস গুগ্যগৈমাগ্য 

রগ্যরিৈিসণ 

[১.৩.১] িাঁোমাল ো উৎ ারেৈ  দণ্যস 

গ্যমুগ্যা  সীক্ষা 
ম্পাংখ্যা 

৮.০০  ১৪০৮ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ ১৫০০ ১৫০০ 

[১.৪] িগ্যদডগ্যদম্পট হযান্ডরলাং [১.৪.১] লশুগঞ্জ স্থা গ্যায় িগ্যদডগ্যদম্পট 

হযান্ডরলাং  রসমাণ 

রমরলয়গ্য 

রলটাস 

১০.০০ ৪৭.৮১ ৮৪.৪২ ৭৫.০০ ৬৭.৫০ ৬০.০০ ৫২.৫০ ৪৫.০০ ৭৫.০০ ৭৫.০০ 

[১.৫] লশুগদঞ্জ িগ্যদডগ্যদম্পট 

াস্টাদস  ট্াাংি স্থা গ্য 

[১.৫.১] লশুগদঞ্জ িগ্যদডগ্যদম্পট াস্টাদস  

ট্াাংি স্থা গ্য 
শৈিসা 

৩.০০ - - ৫০% ৪৫% ৪০% ৩৫% ৩০% ৫০% - 

[১.৬] রম্পএগ্যর  রবক্রয় িার্ িক্রম [১.৬.১] রম্পএগ্যর  রবক্রয় রবরম্পএফ ৫.০০ ০.০৩৯১ ০.০৬১৬ ০.০৬০০ ০.০৫৪০ ০.০৪৮ ০.০৪২ ০.০৩৩ ০.০৫৪ ০.০৫৪ 

[১.৭] রম্পএগ্যর  িগ্যিাসশগ্য [১.৭.১] রম্পএগ্যর  িগ্যিাসশগ্য ম্পাংখ্যা ১.০০ ১০৬ ৭০ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৩০ ৩০ 

[১.৮] রম্পরলন্ডাস রসদটষ্ট [১.৮.১] রম্পরলন্ডাস রসদটষ্ট ম্পাংখ্যা ৩.০০ ৫৩৪ ১৭১৪ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১০০০ ১০০০ 

২। জ্বালারগ্যস 

রগ্যস ে 

ব্যবহাদসস 

েক্ষৈা এবাং 

ম্পসবসাহ 

রগ্যরিৈিসণ 

১৫.০০ [২.১] টি-২ ট্াাংি ামসামৈ [২.১.১] টি-২ ট্াাংি ামসামৈ ৈারসপ ৩.০০ - - রডদম্প’১৫  ানু’১৬ াফব্রু”১৬ মাে ি’১৬ এরপ্রল”১৬ - - 

[২.২] বারষ িি প্লান্ট অ াদসশগ্য [২.২.১] প্লান্ট  রসোলগ্যাস রেগ্য  ম্পাংখ্যা ৩.০০ ৩৪৫ ৩৫৪ ৩৩০ ২৯৭ ২৬৪ ২৩১ ১৯৮ ৩৩০ ৩৩০ 

[২.৩] রগ্যসা ে প্লান্ট  রসোলগ্যা [২.৩.১] রগ্যসা ে প্লান্ট  রসোলগ্যাস রেগ্য ম্পাংখ্যা ৩.০০ ৩৬৫ ৩৬৫ ৩৬০ ৩২৪ ২৮৮ ২৫২ ২১৬ ৩৬০ ৩৬০ 

[২.৪] রম্পএগ্যর  িার্ িক্রম 

মরগ্যটরসাং 

[২.৪.১] রম্পএগ্যর  রফরলাং াস্টশগ্য ো 

িগ্যিাসশগ্য োয়ািিশ  মরগ্যটরসাং 
ম্পাংখ্যা 

৩.০০ ৩০ ৫০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০ ৬০ 

[২.৫] ই-াম্পবাস মাগ্যবৃরদ্ধিসণ [২.৫.১] রগ্যসরবরেন্ন ইগ্যটাসদগ্যট/ ই-াম্পবা প্রোদগ্যস 

লদক্ষয সাউটাস/ম্পাি িাস  স্থা গ্য 
ম্পাংখ্যা 

৩.০০ ০০ ৩ ১ - - - - ১ ১ 

৩। 

মাগ্যবম্পসদেস 

েক্ষৈা 

বৃরদ্ধিসণ 

১০.০০ [৩.১] োদয়ব ম্পাইট উন্নয়গ্য ো 

মাগ্যবৃরদ্ধ 

[৩.১.১] োদয়বম্পাইট উন্নয়গ্য ো 

লবদগ্রদডশগ্যম্পহ াডারমগ্য াহারস্টাং 

রগ্যরিৈ িসণ 

ৈারসপ  

২.০০ মাে ি’১৪ গ্যদি’১৪ গ্যদি’১৫ রডদম্প’১৫  ানু’১৬ াফব্রু”১৬ মাে ি’১৬ গ্যদি’১৬ গ্যদি’১৭ 

[৩.২] 

 

ািাসাগ্যীস মাগ্যব ম্পসে 

উন্নয়দগ্য 

[৩.২.১] মাগ্যব ম্পসে উন্নয়দগ্য ােশীয় 

প্ররশক্ষণ 
ম্পাংখ্যা 

৩.০০ ২৫ ৮৭ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯০ ৯০ 

[৩.২.২] মাগ্যব ম্পসে উন্নয়দগ্য তবদেরশি 

প্ররশক্ষণ 
ম্পাংখ্যা 

৩.০০ ০০ ২৩ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১৩ ২০ ২৫ 

[৩.৩] ইগ্য-হাউ  া রগ্যাং [৩.৩.১] ইগ্য-হাউ  া রগ্যাং াপ্রাগ্রাম ম্পাংখ্যা ২.০০ ০২ ০৪ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬ 

 

 াৈা-৭/১২ 

 



 

 

ািৌশলগৈ 

 উদেশ্য 

 

ািৌশলগৈ 

উদেদশ্যস 

মাগ্য 

 

িার্ িক্রম 

 

িম িম্পসােগ্য সুেি 

 
 

এিি 

 

িম িম্পসােগ্য 

সূেদিস মাগ্য 

 

লক্ষযমাত্রাস মাগ্য  ২০১৫-১৬ 

অম্পািাসণ অরৈ উত্তম উত্তম েলরৈ মাগ্য 
েলরৈ মাদগ্যস 

রগ্যদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আরপিপিপিএল-এর  আবপশ্য  ক ৌশলগত উক্ষেশ্যিমূহ  

েক্ষৈাস ম্পদঙ্গ 

বারষ িি িম িম্পসােগ্য 

চুরি বাস্তবায়গ্য 

৩ 

বারষ িি িম িম্পসােগ্য চুরি স্বাের রগ্যি িারসৈ ম্পময়ম্পীমাস মদে চুরি স্বােপরত তাপরখ ১.০ ২৯ অদটাবস ২ গ্যদিম্বস ৫ গ্যদিম্বস ৯ গ্যদিম্বস ১২ গ্যদিম্বস 

বারষ িি িম িম্পসােগ্য চুরি বাস্তবায়গ্য 

 রসবীক্ষণ 
োরপলকৃৈ অি িবারষ িি ো তত্রমারম্পি প্ররৈদবেগ্য ম্পাংখ্যা ১.০ ৫ ৪ ৩ - - 

মাঠির্ যাক্ষের  ার্ যালেিমূক্ষহর িক্ষে 

বারষ িি িম িম্পসােগ্য ম্পাংক্রান্ত 

ম্পমদ াৈা স্মাসি স্বাক্ষস 

ম্পমদ াৈা স্মাসি স্বাক্ষস ম্পাংক্রান্ত  রস ত্র  ারসকৃৈ ৈারসপ ১.০ ২৮ এরপ্রল ২০১৬ ৫ াম ২০১৬ ১২ াম ২০১৬  ১৯ াম ২০১৬ ২৬ াম ২০১৬ 

দেতা ো 

তগ্যরৈিৈাস উন্নয়গ্য 
৩ 

 ম য তযা/ ম যচারীক্ষদর প্ররশক্ষণ 

লদয়া গ্য 
*প্ররশক্ষদণস ম্পময় িন ণ্টা ১.০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 াৈীয় শুদ্ধাোস ািৌশল বাস্তবায়গ্য 

দপ্তর/িংস্থাে ননপত তা  পমটি গঠিত ৈারসপ ১.০ ১২ গ্যদিম্বস ২২ গ্যদিম্বস ২৯ গ্যদিম্বস ৬রডদম্পম্বস ১৩ রডদম্পম্বস 

দপ্তর/িংস্থাে শুদ্ধাোস িম ি রসিল্পগ্যা প্রণীৈ ৈারসপ ১.০ ১৫ রডদম্পম্বস ২২ রডদম্পম্বস ২৯রডদম্পম্বস 
৫  ানুয়ারস 

২০১৬   

১২  ানুয়ারস 

২০১৬  

ৈথ্য অরিিাস ো 

স্বপ্রদণারেৈ ৈথ্য 

প্রিাশ বাস্তবায়গ্য 

২ 

ৈথ্য প্রিাশ পনক্ষদ যপশ া বাস্তবােন 
মন্ত্রণালক্ষের ৈথ্য প্রিাশ পনক্ষদ যপশ া অনুিাক্ষর তথ্য 

প্র াপশত 
% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

লোৈািীগ্য েপ্তস/ম্পাংস্থায় োরয়ত্বপ্রাপ্ত 

িম িিৈিা রগ্যদয়াগ 

েপ্তস/ম্পাংস্থার োরয়ত্বপ্রাপ্ত িম িিৈিাস গ্যাম ো 

ার্াগাদর্াদগস ঠিিাগ্যাস ম্পঙ্কলগ্য োদয়বম্পাইদট প্রিারশৈ 
ৈারসপ ০.৫ ২৯ অদটাবস ১২ নক্ষেম্বর ২৬ গ্যদিম্বস ৬ রডদম্পম্বস ১৩রডদম্পম্বস 

দপ্তর/িংস্থার বারষ িি প্ররৈদবেগ্য প্রণয়গ্য েপ্তস/ম্পাংস্থায় বারষ িি প্ররৈদবেগ্য োদয়বম্পাইদট প্রিারশৈ ৈারসপ ০.৫ ১৪ গ্যদিম্বস ২২ গ্যদিম্বস ২৯ গ্যদিম্বস ৬ রডদম্পম্বস ১৩ রডদম্পম্বস 

উদ্ভাবগ্য ো অরিদর্াগ 

প্ররৈিাদসস মােদম 

াম্পবাস মাদগ্যান্নয়গ্য 

৫ 

 রসবরৈিৈ ফসম্যাদট মন্ত্রণালয়/রবিাগ 

এবাং মাঠ র্ িাদয়স েপ্তসম্পমূদহ 

রম্পটিদ ন্ ম্প োট িাস প্রণেগ্য 

 রসবরৈিৈ ফসম্যাদট দপ্তর/িংস্থার রম্পটিদ ন্ ম্প োট িাস 

োদয়বম্পাইদট প্রিারশৈ 
ৈারসপ ১.০ 

১৪  ানুয়ারস 

২০১৬ 

২১  ানুয়াসী  

২০১৬ 

২৮ ানুয়াসী 

২০১৬ 

৪ াফব্রুয়ারস 

২০১৬ 

১১ াফব্রুয়ারস 

২০১৬ 

অরিদর্াগ প্ররৈিাস ব্যবস্থা বাস্তবায়গ্য 

দপ্তর/িংস্থার অরিদর্াগ প্ররৈিাস াফািাল  দয়ন্ট 

রগ্যদয়াগকৃৈ 
ৈারসপ ১.০ ১৪ গ্যদিম্বস ২২গ্যদিম্বস ২৯ গ্যদিম্বস ৬রডদম্পম্বস ১০ রডদম্পম্বস 

নাগপরক্ষ র পন ট হক্ষত প্রাপ্ত অরিদর্াগ রগ্যষ্পরত্তকৃৈ % ১.০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ 

াম্পবা প্ররক্রয়ায় উদ্ভাবগ্য িার্ িক্রম 

বাস্তবায়গ্য 

দপ্তর/িংস্থার িম দক্ষ এিটি িদস অগ্যলাইগ্য াম্পবা 

োলুকৃৈ 
ৈারসপ ১.০ ১ জুগ্য ২০১৬ ৮ জুগ্য ২০১৬ ১৫ জুগ্য ২০১৬ ২২ জুগ্য ২০১৬ ২৯ জুগ্য ২০১৬ 

দপ্তর/িংস্থার িম দক্ষ এিটি িদস াম্পবাপ্ররক্রয়া 

ম্পহ ীকৃৈ 
ৈারসপ ১.০ ১ জুগ্য ২০১৬ ৮ জুগ্য ২০১৬ ১৫ জুগ্য ২০১৬ ২২ জুগ্য ২০১৬ ২৯ জুগ্য ২০১৬ 

লরথ িি ব্যবস্থা গ্যাস 

উন্নয়গ্য 
২ 

বাদ ট বাস্তবায়গ্য িরমটিস িম ি রসরি 

র্থার্থিাদব অনুম্পসণ 

বাদ ট বাস্তবায়গ্য  রসিল্পগ্যা (Budget 

Implementation Plan) প্রণীৈ ো োরপলকৃৈ 

তত্রমারম্পি বাদ ট বাস্তবায়গ্য প্ররৈদবেগ্য 

ম্পাংখ্যা ১.০ ৪ ৪ ৩ ২ ১ 

অরডট ল রত্ত রগ্যষ্পরত্ত িার্ িক্রদমস 

উন্নয়গ্য 
বছদস অরডট ল রত্ত রগ্যষ্পরত্তকৃৈ % ১.০ 50 45 40 35 

30 

 

 

*৬০ ঘণ্টা প্রপশেক্ষণর মক্ষে অন্যূন ২০ ঘন্টা ির াপর  ম যিম্পাদন ব্যবস্থািনা িংক্রান্ত প্রপশেণ অন্তর্ভ যক্ত থা ক্ষব । 

 াৈা-৮/১২ 



 

লরম, ব্যবস্থা গ্যা  রসোলি, iƒ ান্তরসৈ প্রাকৃরৈি নাম্প ািাসাগ্যী রলরমদটড 

(লসর র রম্পএল)-এস প্ররৈরগ্যরি রহদম্পদব ােয়াসম্যাগ্য, বাাংলাদেশ তৈল নাম্প ো পরগ্য  ম্পসে 

িসদ াদসশগ্য (া দ াবাাংলা)’স রগ্যিট অঙ্গীিাস িসরছ ার্ এই চুরিদৈ বরণ িৈ ফলাফল 

অ িদগ্য ম্পদেষ্ট থািব। 

  

লরম, ােয়াসম্যাগ্য, বাাংলাদেশ তৈল নাম্প ো পরগ্য  ম্পসে িসদ াদসশগ্য (া দ াবাাংলা) 

iƒ ান্তরসৈ প্রাকৃরৈি নাম্প ািাসাগ্যী রলরমদটড (লসর র রম্পএল)’স ব্যবস্থা গ্যা  রসোলি- 

এস রগ্যিট অঙ্গীিাস িসরছ ার্ ফলাফল অ িদগ্য এই চুরিদৈ বরণ িৈ ম্পাংরিষ্ট প্ররৈষ্ঠাগ্যদি 

ম্পব িাত্মি ম্পহদর্ারগৈা প্রোগ্য িসব। 

 

স্বাক্ষরসৈ: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 াৈা-৯/১২ 

 

 

 



 

 

 

 

 
ম্পাংদর্া গ্যী-১ 

 

শব্দম্পাংদক্ষ   

(Acronyms) 

 

 
 

শব্দম্পাংদক্ষ  রববসণ  

জ্বাপম্পরব জ্বালারগ্য ো পরগ্য  ম্পসে রবিাগ 

রবজ্বাপম্প রবদ্যযৎ জ্বালারগ্য ো পরগ্য  ম্পসে  

লইোরম্প ইন্টাসন্যাশগ্যাল অদয়ল ািাসাগ্যী 

রবরম্পএফ রবরলয়গ্য রিউরবি রফট 

এলর র  রলকুইফাইড া দ ারলয়াম নাম্প 

রম্পএগ্যর  িদম্প্রম্পড্ ন্যােসাল নাম্প 

এমএম্প মটস রিরসট 

এইেএম্পরড হাই রিড রডদ ল 

এম্পর এফএল রম্পদলট নাম্প রফল্ডস্ রলঃ 

লসর র রম্পএল iƒ ান্তরসৈ প্রাকৃরৈি নাম্প ািাসাগ্যী রলঃ 

রম্পরম্প রম্পটিদ গ্য োট িাস 

র লসএম্প রগ্রদিন্স রসডদসম্প রম্পদস্টম 

রবএমরম্প বাদ ট ম্যাদগ্য দমন্ট িরমটি 

র টিরম্পএল নাম্প  ান্সরমশগ্য ািাসাগ্যী রলঃ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 াৈা-১০/১২ 



 

        ম্পাংদর্া গ্যী- ২: িম িম্পসােগ্য সূেিম্পমূহ বাস্তবায়গ্যিারস প্ররৈষ্ঠাগ্য/রবিাগ/ম্পাংস্থা এবাং  রসমা   দ্ধরৈস রববসণ  

ক্ররমি 

গ্যম্বস 

িম িম্পসােগ্য সূেিম্পমূহ রববসণ বাস্তবায়গ্যিাসী 

েপ্তস/ম্পাংস্থা 

 রসমা   দ্ধরৈ এবাং 

উ াত্তসূত্র 

ম্পািাসণ মন্তব্য 

[১.১.১] ািটিএল প্লাদন্ট এগ্যর এল প্ররক্রয়া ািটিএল প্লাদন্ট  এম্পর এফএল হদৈ প্রাপ্ত 

এগ্যর এল প্ররক্রয়াস  রসমাগ্য 

লসর র রম্পএল-এস 

অ াদসশগ্য রবিাগ 
লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি প্ররৈদবেগ্য 

 

[১.২.১] ািটিএল প্লাদন্ট িগ্যদডগ্যদম্পট প্ররক্রয়া ািটিএল প্লাদন্ট  াশিসগ্য হদৈ প্রাপ্ত িগ্যদডগ্যদম্পট 

প্ররক্রয়াস  রসমাগ্য 
লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি প্ররৈদবেগ্য 

[১.৩.১] িাঁোমাল ো উৎ ারেৈ  দণ্যস গ্যমুগ্যা 

 সীক্ষা 

িাঁোমাল ো উৎ ারেৈ  দণ্যস গ্যমুগ্যা  সীক্ষাস 

ম্পাংখ্যা  
লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি প্ররৈদবেগ্য 

[১.৪.১] লশুগঞ্জ স্থা গ্যায় িগ্যদডগ্যদম্পট হযান্ডরলাং 

 রসমাণ 

া দ াবাাংলাস লোৈািীগ্যলশুগঞ্জ স্থা গ্যায় 

িগ্যদডগ্যদম্পট হযান্ডরলাংিসণ ো নাম্পরফল্ড হদৈ 

উৎ ােগ্য অব্যহৈ সাপা  

লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি প্ররৈদবেগ্য 

[১.৫.১] লশুগদঞ্জ িগ্যদডগ্যদম্পট াস্টাদস  ট্াাংি 

স্থা গ্য 

া দ াবাাংলাস রগ্যদে িশগ্যা অনুর্ায়ী লশুগদঞ্জ 

িগ্যদডগ্যদম্পট াস্টাদস  ট্াাংি স্থা গ্য 

অ াদসশগ্য রবিাগ 
লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি প্ররৈদবেগ্য 

[১.৬.১] রম্পএগ্যর  রবক্রয় রম্পএগ্যর  রবক্রয় িার্ িক্রম রম্পএগ্যর  রবিাগ লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি প্ররৈদবেগ্য 

[১.৭.১] রম্পএগ্যর  িগ্যিাসশগ্য র্াগ্যবাহগ্য রম্পএগ্যর  িগ্যিাসশগ্য লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি প্ররৈদবেগ্য 

[১.৮.১] রম্পরলন্ডাস রসদটষ্ট ৫ বছস াময়াে উত্তীণ ি রম্পএগ্যর  রম্পরলন্ডাস 

রসদটষ্টিসণ 
লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি প্ররৈদবেগ্য 

[২.১.১] টি-২ ট্াাংি ামসামৈ লশুগঞ্জ স্থা গ্যায় িগ্যদডগ্যদম্পট হযান্ডরলাংস্থা গ্যায় 

টি-২ ট্াাংি ামসামৈ 

অ াদসশগ্য ো র এন্ডরড 

রবিাগ 
লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি প্ররৈদবেগ্য 

[২.২.১] প্লান্ট  রসোলগ্যাস রেগ্য ািটিএল প্লান্ট বারষ িি  রসোলগ্যা  অ াদসশগ্য রবিাগ লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি প্ররৈদবেগ্য 

[২.৩.১] রগ্যসা ে প্লান্ট  রসোলগ্যাস রেগ্য ািটিএল প্লান্ট বারষ িি রগ্যসা ে  রসোলগ্যা লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি প্ররৈদবেগ্য 

[২.৪.১] রম্পএগ্যর  রফরলাং াস্টশগ্য এন্ড 

িগ্যিাসশগ্যোয়ািিশ  মরগ্যটরসাং 

রম্পএগ্যর  িার্ িক্রম মরগ্যটরসাং রম্পএগ্যর  রবিাগ 
লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি প্ররৈদবেগ্য 

[২.৫.১] ইগ্যটাসদগ্যট রগ্যসরবরেন্ন াম্পবা প্রোদগ্যস 

লদক্ষয সাউটাস/ম্পাি িাস স্থা গ্য। 

ই-াম্পবাস মাগ্যবৃরদ্ধিসদগ্য রগ্যসরবরেন্ন 

ইগ্যটাসদগ্যট/ই-াম্পবা প্রোদগ্যস লদক্ষয প্রিাগ্য 

িার্ িালদয় সাউটাস/ম্পাি িাস স্থা গ্য। 

র এন্ডরড রবিাগ 

লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি প্ররৈদবেগ্য 

[৩.১.১] োদয়ব ম্পাইট উন্নয়গ্য ো 

ল দগ্রদডশগ্যম্পহ াডারমগ্য াহারস্টাং 

রগ্যরিৈ িসণ 

োদয়ব ম্পাইট উন্নয়গ্য ো ল দগ্রদডশগ্যম্পহ াডারমগ্য 

াহারস্টাং রগ্যরিৈ িসণ লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি প্ররৈদবেগ্য 

[৩.২.১] মাগ্যব ম্পসে উন্নয়দগ্য ােশীয় প্ররশক্ষণ ািাসাগ্যীস মাগ্যব ম্পসে উন্নয়দগ্য ােশী ো 

রবদেশী প্ররশক্ষদগ্যস ব্যবস্থািসণ 

প্রশাম্পগ্য রবিাগ লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি প্ররৈদবেগ্য 

[৩.২.২] মাগ্যব ম্পসে উন্নয়দগ্য তবদেরশি 

প্ররশক্ষণ 
লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি প্ররৈদবেগ্য 

[৩.৩.১] ইগ্য-হাউ  া রগ্যাং াপ্রাগ্রাম রগ্যসা ে ো  মাগ্যম্পম্মৈ রম্পএগ্যর  ব্যবহাস রগ্যরিৈ 

িসাস  ন্য ইগ্য-হাউ  া রগ্যাং-এস লদয়া গ্য 

র এন্ডরড ো রম্পএগ্যর  

রবিাগ 
লসর র রম্পএল-এস মারম্পি ো বারষ িি প্ররৈদবেগ্য 

 

 

 াৈা-১১/১২ 



 

ম্পাংদর্া গ্যী ৩ :িম িম্পসােদগ্যস লদক্ষয অন্য প্ররৈষ্ঠাগ্য /মন্ত্রণালয়/ ম্পাংস্থা/রবিাদগস রগ্যিট সুরগ্যরে িষ্ট িম িম্পসােগ্য োরহোম্পমূহ 

 

ম্পাংস্থাস িসণ ম্পাংস্থাস গ্যাম ম্পাংরিষ্ট িম িম্পসােগ্য সূেি উি ম্পাংস্থাস রগ্যিট ম্পাংরিষ্ট 

প্ররৈষ্ঠাদগ্যস/রবিাদগস োরহো  

োরহো /প্রৈযাশাস ার্ৌরিিৈা উি ম্পাংস্থাস রগ্যিট 

োরহোস মাত্রা উদেপ 

িরুগ্য 

প্রৈযাশা পূসণ গ্যা হদল ম্পম্ভাব্য প্রিাব 

া দ াবাাংলাস 

ািাসাগ্যীম্পমূহ 

এম্পর এফএল ািটিএল প্লাদন্ট এগ্যর এল প্ররক্রয়া িসণ রগ্যয়রমৈ িাদব োরহোনুর্ায়ী এগ্যর এল 

ম্পসবসাহিসগ্য 

ম্পসিাসী রগ্যয়ম-গ্যীরৈ অনুম্পসদণ ২৫.০০ রমরলয়গ্য রলটাস লক্ষমাত্রা অনুর্ায়ী উৎ ােগ্য ব্যহৈ 

হদব। প্লান্ট  রসোলগ্যাস রেগ্য িদম 

লম্পদব ো ািাসাগ্যীস সা স্ব লদয় 

 াটরৈ ােপা ােদব। 

লইোরম্প াশিসগ্য ািটিএল প্লাদন্ট িগ্যদডগ্যদম্পট প্ররক্রয়ািসণ রগ্যয়রমৈ িাদব োরহোনুর্ায়ী 

িগ্যদডগ্যদম্পট ম্পসবসাহিসগ্য 

ম্পসিাসী রগ্যয়ম-গ্যীরৈ অনুম্পসদণ ২৮.০০ রমরলয়গ্য রলটাস 

লসর র রম্পএল অ াদসশগ্য রবিাগ িাঁোমাল ো উৎ ারেৈ  দণ্যস গ্যমুগ্যা 

 সীক্ষািসণ 

রগ্যয়রমৈ িাদব িাঁোমাল ো উৎ ারেৈ 

 দণ্যস গ্যমুগ্যা  সীক্ষা 

ম্পসিাসী রগ্যয়ম-গ্যীরৈ অনুম্পসদণ ১৫০০টি গ্যমুগ্যা  সীক্ষািসণ 

া দ াবাাংলাস 

ািাসাগ্যীম্পমূহ 

র টিম্পএল  লশুগঞ্জ স্থা গ্যায় িগ্যদডগ্যদম্পট 

হযান্ডরলাংএস  রসমাগ্য 

িগ্যদডগ্যদম্পট গ্রহদণস ম্পমন্বয় ম্পািগ্য। ম্পসিাসী রগ্যয়ম-গ্যীরৈ অনুম্পসদণ ৭৫.০০ রমরলয়গ্য রলটাস 

লসর র রম্পএল অ াদসশগ্য ো 

র এন্ডরড রবিাগ 

লশুগদঞ্জ িগ্যদডগ্যদম্পট াস্টাদস  ট্াাংি 

স্থা গ্য 

ট্াাংি স্থা দগ্য র্থাম্পমদয় ব্যবস্থা গ্রহণ ম্পসিাসী রগ্যয়ম-গ্যীরৈ অনুম্পসদণ ৫০% িা  ম্পমািা লক্ষমাত্রা অনুর্ায়ী িগ্যদডগ্যদম্পট 

হযাদন্ডরলাং ো নাম্প উৎ ােগ্য ব্যহৈ 

হদব।  

লসর র রম্পএল রম্পএগ্যর  রবিাগ রম্পএগ্যর  রবক্রয় র্থাম্পমদয় ব্যবস্থা গ্রহণ ো ম্পমন্বয় ম্পািগ্য ম্পসিাসী রগ্যয়ম-গ্যীরৈ অনুম্পসদণ ০.০৬০ রবরম্পএফ নাম্প লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী রম্পএগ্যর  রবক্রয়, 

র্াগ্যবাহগ্য রূ ান্তস ো মাগ্যম্পম্মৈ 

রম্পএগ্যর  জ্বালারগ্য ব্যবহাদস বািাস 

সৃরষ্ট হদব।  

লসর র রম্পএল রম্পএগ্যর  রবিাগ রম্পএগ্যর  িগ্যিাসশগ্য র্থাম্পমদয় ব্যবস্থা গ্রহণ ো ম্পমন্বয় ম্পািগ্য ম্পসিাসী রগ্যয়ম-গ্যীরৈ অনুম্পসদণ ৪০ টি 

লসর র রম্পএল রম্পএগ্যর  রবিাগ রম্পরলন্ডাস রসদটাষ্টাং র্থাম্পমদয় ব্যবস্থা গ্রহণ ো ম্পমন্বয় ম্পািগ্য ম্পসিাসী রগ্যয়ম-গ্যীরৈ অনুম্পসদণ ১০০০টি 

লসর র রম্পএল অ াদসশগ্য ো 

র এন্ডরড রবিাগ 

টি-২ ট্াাংি ামসামৈ র্থাম্পমদয় ব্যবস্থা গ্রহণ ো ম্পমন্বয় ম্পািগ্য ম্পসিাসী রগ্যয়ম-গ্যীরৈ অনুম্পসদণ রডদম্পম্বস’১৫ এস মদে ািাসাগ্যীস লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী 

উৎ াোগ্য ো সা স্ব লোয় ব্যবহৈ  

হদব।  লসর র রম্পএল অ াদসশগ্য ো 

র এন্ডরড রবিাগ 

প্লান্ট  রসোলগ্যাস রেগ্য রগ্যসা ত্তা ািাড ো রগ্যদে িরশৈ মাগ্যেন্ড 

অনুর্ায়ী প্লান্ট  রসোলগ্যা 

ম্পসিাসী রগ্যয়ম-গ্যীরৈ অনুম্পসদণ ৩৩০ রেগ্য 

লসর র রম্পএল অ াদসশগ্য ো 

র এন্ডরড রবিাগ 

রগ্যসা ে প্লান্ট  রসোলগ্যাস রেগ্য রগ্যসা ত্তা ািাড ো রগ্যদে িরশৈ মাগ্যেন্ড 

অনুর্ায়ী প্লান্ট  রসোলগ্যা.০ 

ম্পসিাসী রগ্যয়ম-গ্যীরৈ অনুম্পসদণ ৩৬০রেগ্য 

লসর র রম্পএল রম্পএগ্যর  রবিাগ রম্পএগ্যর  রফরলাং াস্টশগ্য এন্ড 

িগ্যিাসশগ্যোয়ািিশ  মরগ্যটরসাং 

ম্পময় ম্পময় ব্যবস্থা গ্রহণ ম্পসিাসী রগ্যয়ম-গ্যীরৈ অনুম্পসদণ ৬০টি 

লসর র রম্পএল র এন্ডরড রবিাগ রগ্যসরবরেন্ন ইগ্যটাসদগ্যট/ই-াম্পবা প্রোদগ্যস 

লদক্ষয সাউটাস/ম্পাি িাস স্থা গ্য। 

র্থাম্পমদয় ব্যবস্থা গ্রহণ ো ম্পমন্বয় ম্পািগ্য ম্পসিাসী রগ্যয়ম-গ্যীরৈ অনুম্পসদণ ২টি রিশগ্য ২০২১ া াষণা অনুর্ায়ী পূণ িাঙ্গ 

ই-াম্পবা/ রডর টালাইদ শদগ্যস  দথ 

বািাস সৃরষ্ট হদব। লসর র রম্পএল র এন্ডরড রবিাগ োদয়ব ম্পাইট উন্নয়গ্য ো লবদগ্রদডশগ্যম্পহ 

াডারমগ্য াহারস্টাং রগ্যরিৈ িসণ 

র্থাম্পমদয় ব্যবস্থা গ্রহণ ো ম্পমন্বয় ম্পািগ্য ম্পসিাসী রগ্যয়ম-গ্যীরৈ অনুম্পসদণ গ্যদিম্বস’১৫ 

লসর র রম্পএল প্রশাম্পগ্য রবিাগ মাগ্যব ম্পসে উন্নয়দগ্য ােশীয় প্ররশক্ষণ র্থাম্পমদয় ব্যবস্থা গ্রহণ ো ম্পমন্বয় ম্পািগ্য  

িদস রগ্য স্ব  গ্যবদলস প্ররশক্ষদণস 

লদয়া গ্য 

ম্পসিাসী রগ্যয়ম-গ্যীরৈ অনুম্পসদণ ৯০ গ্য মাগ্যব ম্পসে উন্নয়দগ্য ো েক্ষ  গ্যবল 

তৈসীদৈ বািাস সৃরষ্ট হদব। 

লসর র রম্পএল প্রশাম্পগ্য রবিাগ মাগ্যব ম্পসে উন্নয়দগ্য তবদেরশি প্ররশক্ষণ ম্পসিাসী রগ্যয়ম-গ্যীরৈ অনুম্পসদণ ২০ গ্য 

লসর র রম্পএল র এন্ডরড রবিাগ ইগ্য-হাউ  া রগ্যাং াপ্রাগ্রাম র্থাম্পমদয় ব্যবস্থা গ্রহণ ো ম্পমন্বয় ম্পািগ্য  

িদস রম্পএগ্যর  াস্টিদহাল্ডাসদেস  ন্য 

অল্টাসদগ্যটিি জ্বালারগ্যস উ স  হাদৈ -িলদম 

প্ররশক্ষদণস লদয়া গ্য 

ম্পসিাসী রগ্যয়ম-গ্যীরৈ অনুম্পসদণ ৫টি 

 াৈা-১২/১২ 


