
রূপান্তরিত প্রাকৃরতক গ্যাস ককাম্পানী রিরিটেড 

(পপরোফোাংরোয একটি ককোম্পোনী) 

৩য় ত্রৈভোসক কভ মম্পোদন মূল্যোয়ন প্রসিপফদন (২০১৯-২০২০)  
 

 

ককৌরগি 

উপেশ্য 

 

ককৌরগি 

উপেপশ্যয ভোন 

 

কোম মক্রভ 

 

কভ মম্পোদন  

সূচক 

 

একক 

 

কভ মম্পোদন  

সূচপকয ভোন 

 

রক্ষ্যভোৈো/ সনর্ মোয়ক ২০১৯-২০২০      

অোধোযর্ অসি উত্তভ উত্তভ চরসি ভোন চরসি ভোপনয সনপে 

      

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

 আযসসজসএর-এয                 
  

 ০১।

 জ্বোরোসন সনযোত্তো   

বৃসিকযর্

৫৬ [১.১]  এনসজএর প্রসক্রয়ো [১.১.১] ককটিএর প্লোপে এনসজএর প্রসক্রয়ো সভসরয়ন সরটোয ১০ ২৪.০০ ২২.০০ ২১.০০ ১৮.০০ ১৬.০০ ৬.৪০ 

[১.২] কনপেনপট প্রসক্রয়ো [১.২.১] ককটিএর প্লোপে কনপেনপট 

প্রসক্রয়ো 

সভসরয়ন সরটোয 

৫ ২৪.০০ ২৩.০০ ২০.০০ ১৮.০০ ১৫.০০ ৫.৯৭ 

[১.৩] পেয ভোন সনসিিকযর্ [১.৩.১] কাঁচোভোর ও উৎোসদি পেয নমুনো 

যীক্ষ্ো 

াংখ্যো 
৫ ২৪০০  ২৩৫০ ২৩০০ ২২০০ ২০০০ ৭৯৮ 

[১.৪] কনপেনপট যোন্ডসরাং [১.৪.১] আশুগঞ্জ স্থোনোয় কনপেনপট  

যোন্ডসরাং সযভোর্ 
সভসরয়ন সরটোয 

১০ ২০০ ১৯৮ ১৯৫ ১৯০ ১৮০ ৬৫.০২ 

[১.৫] 

 

সএনসজ সফক্রয়, কনবোযন 

এফাং সসরন্ডোয সযপটস্ট 

 

[১.৫.১] সএনসজ সফক্রয় সফসএপ ৫ ০.০৭৩ ০.০৭২ ০.০৭১ ০.০৭০ ০.০৬৯ ০.০১৯৭৮৬ 

[১.৫.২] সএনসজ কনবোযন াংখ্যো ২ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৬ 

[১.৫.৩] সসরন্ডোয সযপটস্ট াংখ্যো ৪ ১০৫০ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ ৮০০ ৪০০ 

[১.৫.৪] িকীকযর্ সফজ্ঞসি প্রচোয াংখ্যো ১ ৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ২ 

[১.৫.৫] ইন-োউজ করসনাং কপ্রোগ্রোভ াংখ্যো ৪ ০৪ ০৩ ০২ ০১ - - 

[১.৬] এরএনসজ আভদোসন (       

         ) 

[১.৬.১]  এরএনসজ আভদোসন ও সয-

গ্যোসসপপকন 

এভটি ১০ ৪.৯০ ৪.২৬ ৪.০৩ ২.২৪ ১.৩০ ১.১০৪৩  

        

    

 

১ 



 

ককৌরগি 

উপেশ্য 

 

ককৌরগি 

উপেপশ্যয 

ভোন 

 

কোম মক্রভ 

 

কভ মম্পোদন  

সূচক 

 

একক 

 

কভ মম্পোদন  

সূচপকয 

ভোন 

 

রক্ষ্যভোৈো/ সনর্ মোয়ক ২০১৯-২০ োপল্য 

 
অোধোযর্ অসি উত্তভ উত্তভ চরসি ভোন চরসি ভোপনয সনপে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% অজমন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

 ০২।

 জ্বোরোসনয সনযোদ  

ব্যফোপযয দক্ষ্িো

ও যফযো

সনসিিকযর্

১৪ [২.১] ককটিএর  প্লোপেয ফোসল মক 

উৎোদপনয সদন 

[২.১.১] প্লোপেয উৎোদপনয সদন 

াংখ্যো ৩ ৩৩০ ৩২৫ ৩২০ ৩০০ ২৮০ ৯১ 

[২.২] সনযোদ প্লোে সযচোরনো [২.২.১] সনযোদ প্লোে সযচোরনোয সদন াংখ্যো ৩ ৩৬০ ৩৫৫ ৩৫০ ৩৪৫ ৩৪০ ৯১ 

[২.৩] সএনসজ কস্টন/ রূোন্তয 

কোযখোনো সযদ মন  

[২.৩.১] সএনসজ কস্টন/ রূপান্তর কোযখোনো  

সযদ মন াংখ্যো ৮ ১০৪ ১০৩ ১০১ ১০০ ৯০ ২৭ 

 ০৩।  

 ভোনফ ম্পদ 

উন্নয়ন 

১০ 
[৩.১] 

 

জনফর প্রসক্ষ্পর্য ব্যফস্থো 

 

[৩.১.১] প্রসসক্ষ্ি জনফর াংখ্যো ১০ ২০২ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ৪১৭  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২  



                      
  

ককৌরগি 

 উপেশ্য  

 

ককৌরগি 

উপেপশ্যয 

ভোন) 

কোম মক্রভ 
কভ মম্পোদন সুচক 

 

একক 

  

 

কভ মম্পোদন 

সূচপকয ভোন 

 রক্ষ্যভোৈোয ভোন  ২০১৯-২০ োপল্য 

অোধোযর্  অসি উত্তভ উত্তভ  চরসি ভোন   
চরসি ভোপনয 

সনপে  

অজমন  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

করোভ-১ করোভ-২ করোভ-৩ করোভ-৪ করোভ-৫  করোভ-৬ 

                        

[১] দোিসযক কভ মকোপে 

স্বচ্ছিো বৃসি ও 

জফোফসদস সনসিিকযর্ 

 

৬ 

[১.১] ফোসল মক কভ মম্পোদন চুসি ফোস্তফোয়ন 

 

[১.১.১] যকোসয কভ মম্পোদন ব্যফস্থোনো 

াংক্রোন্ত প্রসক্ষ্র্ অন্যোন্য সফলপয় প্রসক্ষ্র্ 

আপয়োসজি 

জনঘণ্টো ০.৫ ৬০ - - - - 

১৪.৫৫ 

 

 [১.১.২] এসএ টিপভয ভোসক বোয সিোন্ত 

ফোস্তফোসয়ি 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
১০০  

[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অর্ মফছপযয ফোসল মক 

কভ মম্পোদন চুসিয মূল্যোয়ন  প্রসিপফদন উর্ধ্মিন 

কর্তমপক্ষ্য সনকট দোসখর 

িোসযখ ০.৫ 
২৪, জুরোই 

২০১৯ 

২৯, জুরোই 

২০১৯ 

৩০, জুরোই 

২০১৯ 

৩১, জুরোই 

২০১৯ 

০১, আগস্ট 

২০১৯ 

১১, জুরোই 

২০১৯ 

[১.১.৪] ২০১৯-২০ অর্ মফছপযয ফোসল মক 

কভ মম্পোদন চুসিয অধ মফোসল মক মূল্যোয়ন  

প্রসিপফদন উর্ধ্মিন কর্তমপক্ষ্য সনকট দোসখর 

িোসযখ ০.৫ 
১৩ জোনুয়োসয, 

২০২০ 

১৬ জোনুয়োসয, 

২০২০ 

১৭ জোনুয়োসয, 

২০২০ 

২০ জোনুয়োসয, 

২০২০ 

২১ জোনুয়োসয 

২০২০ 

১২ জোনুয়োসয, 

২০২০  

[১.২] জোিীয় শুিোচোয ককৌর ও িথ্য অসধকোয 

ফোস্তফোয়ন 

[১.২.১] জোিীয় শুিোচোয কভ মসযকল্পনো 

ফোস্তফোসয়ি 
% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

১০০  

[১.৩] অসবপমোগ প্রসিকোয ব্যফস্থো ফোস্তফোয়ন 

[১.৩.১] সনসদ মষ্ট ভপয়য ভপে অসবপমোগ 

সনষ্পসত্তকৃি  
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - 

১০০  

[১.৩.২] অসবপমোগ সনষ্পসত্তাংক্রোন্ত ভোসক 

প্রসিপফদন উর্ধ্মিন অসপপ দোসখরকৃি 
াংখ্যো ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯  

৪  

[১.৪] কফো প্রদোন প্রসিশ্রুসি োরনোগোদকযর্ ও 

ফোস্তফোয়ন 

[১.৪.১] কফো প্রদোন প্রসিশ্রুসি োরনোগোদকৃি % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  ১০০  

[১.৪.২] সনধ মোসযি ভপয় ত্রৈভোসক ফোস্তফোয়ন 

প্রসিপফদন উর্ধ্মিন অসপপ দোসখরকৃি 
াংখ্যো ০.৫ ৪ ৩ ২ - - 

-  

[১.৪.৩] কফো গ্রীিোপদয ভিোভি সযফীক্ষ্পর্য 

ব্যফস্থো চোলুকৃি 
িোসযখ ০.৫ 

৩১ সেপম্বয 

২০১৯ 

১৫ জোনুয়োসয 

২০২০ 

০৭ কপব্রুয়োসয 

২০২০ 

১৭ কপব্রুয়োসয 

২০২০ 

২৮ কপব্রুয়োসয 

২০২০ 

জুরোই ১৭ 

পি চোলু কৃি  

 

 

 

 

৩ 



                      
 

ককৌরগি 

 উপেশ্য  

 

ককৌরগি 

উপেপশ্যয 

ভোন  

কোম মক্রভ 
কভ মম্পোদন সুচক 

 

একক 

 

কভ মম্পোদন 

সূচপকয ভোন 

 রক্ষ্যভোৈোয ভোন  ২০১৯-২০ োপল্য 

অোধোযর্  অসি উত্তভ উত্তভ  চরসি ভোন   
চরসি ভোপনয 

সনপে  

অজমন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

করোভ-১ করোভ-২ করোভ-৩ করোভ-৪ করোভ-৫  করোভ-৬  

[২] কভ মম্পোদপন 

গসিীরিো আনয়ন  ও 

কফোয ভোন বৃসি 

৮ 

 

[২.১] ই-পোইসরাং িসি ফোস্তফোয়ন 

[২.১.১] কর োখোয় ই-নসর্ ব্যফোয % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০  

[২.১.২] ই-পোইপর নসর্ সনস্পসত্তকৃি*  % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০  

[২.১.৩] ই-পোইপর ৈ জোযীকৃি** % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০  

[২.২] উদ্ভোফনী উপযোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

(এআইস) ফোস্তফোয়ন 

[২.২.১] নুযনিভ একটি উদ্ভোফনী উপযোগ/ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প ফোস্তফোসয়ি 
িোসযখ ১ 

১১ ভোচ ম, 

২০২০ 

১৮ ভোচ ম, 

২০২০ 

২৫ ভোচ ম 

 ২০২০ 

১ এসপ্রর 

২০২০ 

৮ এসপ্রর 

২০২০ 

২৬      

২০২০  

[২.৩] সআযএর শুরুয ২ ভো পূপফ াংসিষ্ট 

কভ মচোযীয সআযএর ও ছুটি নগদোয়ন ৈ জোসয 

সনসিিকযর্ 

 [২.৩.১] সআযএর আপদ জোসযকৃি % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০  

[২.৩.২] ছুটি নগদোয়ন ৈ জোসযকৃি 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

১০০  

[২.৪] িথ্য ফোিোয়ন োরনোগোদকযর্ [২.৪.১] অসপপয কর িথ্য োরনোগোদকৃি % ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০  

[৩] আসর্ মক ও ম্পদ 

ব্যফস্থোনোয উন্নয়ন 
৬ 

[৩.১] ফোপজট ফোস্তফোয়পন উন্নয়ন 

ফোপজট ফোস্তফোয়পন সযকল্পনো প্রর্ীি 
িোসযখ ১ 

১৬ আগস্ট 

২০১৯ 

২০ আগস্ট 

২০১৯ 

২৪ আগস্ট 

২০১৯ 

২৮ আগস্ট 

২০১৯ 

৩০ আগস্ট 

২০১৯ 

১৯ ভোচ ম 

২০১৯  

ত্রৈভোসক ফোপজট ফোস্তফোয়ন প্রসিপফদন 

দোসখরকৃি 
াংখ্যো ১ ৪ ৩ - - - 

-  

[৩.২] স্থোফয ও অস্থোফয ম্পসত্তয োরনোগোদ 

িোসরকো প্রস্তুি কযো 

স্থোফয ম্পসত্তয িোসরকো োরনোগোদকৃি 
িোসযখ ০.৫ 

০৩ কপব্রুয়োসয 

২০২০ 

১১ কপব্রুয়োসয 

২০২০ 

১৮ কপব্রুয়োসয 

২০২০ 

২৫ কপব্রুয়োসয 

২০২০ 

৪ ভোচ ম 

২০২০ 

-  

অস্থোফয ম্পসত্তয িোসরকো োরনোগোদকৃি 
িোসযখ ০.৫ 

০৩ কপব্রুয়োসয 

২০২০ 

১১ কপব্রুয়োসয 

২০২০ 

১৮ কপব্রুয়োসয 

২০২০ 

২৫ কপব্রুয়োসয 

২০২০ 

৪ ভোচ ম 

২০২০ 

-  

[৩.৩] অসেট আসত্ত সনষ্পসত্ত কোম মক্রপভয উন্নয়ন 

ব্রেীট জফোফ কপ্রসযি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০  

অসেট আসত্ত সনষ্পসত্তকৃি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০  

[৩.৪] ইেোযপনট সফর ইউটিসরটি সফর সযপোধ 

সফসস/সফটিসএর এয ইেোযপনট সফর 

সযপোসধি 
% ১.০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

১০০  

কটসরপপোন সফর সযপোসধি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০  

সফদ্যযৎ সফর সযপোসধি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০  
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