
রূপান্তরিত প্রাকৃরতক গ্যাস ককাম্পানী রিরিটেড 

(পপরোফোাংরোয একটি ককোম্পোনী)  

                 ’র ১ম   ম     (    -     র,২০২০)              র প্রতিপফদন  
 

 

ককৌরগি 

উপেশ্য 

ককৌরগি 

উপেপশ্যয 

ভোন 

কোম যক্রভ 

 

কভ যম্পোদন সূচক 

 
          

 
একক 

 

কভ যম্পোদন  

সূচপকয ভোন 

 

রক্ষ্যভোত্রো/ তনর্ যোয়ক ২০২০-২০২১ ১ভ ত্রত্রভোতক 

অর্যন  অোধোযর্ অতি উত্তভ উত্তভ চরতি ভোন চরতি ভোপনয 

তনপে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 আযততর্তএর-এয                  

 ০১। 

 জ্বোরোতন তনযোত্তো   

বৃতিকযর্ 

৬০ [১.১]  এনতর্এর প্রতক্রয়ো [১.১.১] ককটিএর প্লোপে এনতর্এর প্রতক্রয়ো ভতি তভতরয়ন তরটোয ১০ ১৮.০০ ১৭.৫০ ১৬.০০ ১৫.০০ ১৪.০০ ৩.২২ 

[১.২] কনপেনপট প্রতক্রয়ো [১.২.১] ককটিএর প্লোপে কনপেনপট 

প্রতক্রয়ো 

ভতি তভতরয়ন তরটোয 

৫ ১৫.০০ ১৪.০০ ১৩.০০ ১২.০০ ১১.০০ ৫.৩৫ 

[১.৩] পেয ভোন তনতিিকযর্ [১.৩.১] কাঁচোভোর ও উৎোতদি পেয নমুনো 

যীক্ষ্ো 

ভতি াংখ্যো 
৫ ২৪০০  ২৩৫০ ২৩০০ ২২০০ ২১০০ ৮০২ 

[১.৪] কনপেনপট যোন্ডতরাং [১.৪.১] আশুগঞ্জ স্থোনোয় কনপেনপট  

যোন্ডতরাং তযভোর্ 
ভতি তভতরয়ন তরটোয 

১০ ১৮০ ১৭৫ ১৭০ ১৬৫ ১৬০ ৮০.৮৬ 

[১.৫] 

 

তএনতর্ তফক্রয়, 

কনবোযন এফাং 

ততরন্ডোয তযপটস্ট 

 

[১.৫.১] তএনতর্ তফক্রয় ভতি তফতএপ ৫ ০.০৫৪ ০.০৪৯ ০.০৪৩ ০.০৩৮ ০.০৩২ ০.০০১৪৭৭ 

[১.৫.২] তএনতর্ কনবোযন ভতি াংখ্যো ১ ১৫ ১৩ ১২ ১০ ৯ ৮ 

[১.৫.৩] ততরন্ডোয তযপটস্ট ভতি াংখ্যো ১০ ৭৫০ ৬৭৫ ৬০০ ৫২৫ ৪৫০ ৩১৮ 

[১.৫.৪] িকীকযর্ তফজ্ঞতি প্রচোয         াংখ্যো ১ ৫ ৫ ৪ ৪ ৩ ১ 

[১.৫.৫] ইন-োউর্ করতনাং কপ্রোগ্রোভ ক্রভপুতঞ্জভূি াংখ্যো ২ ০২ ০১ - - - - 

[১.৬]                

                    

    * 

[১.৬.১]                           ভতি াংখ্যো ১ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ১২৩ 

[১.৭] এরএনতর্ আভদোতন 

(                ) 

[১.৭.১]  এরএনতর্ আভদোতন ও তয-

গ্যোততপপকন 

ভতি এভটি ১০ ৪.৪২৭ ৩.৯৮৪ ৩.৫৪২ ৩.০৯৯ ২.৬৫৬ ১.১৩৩৬  

    

    *‘মুতর্ফফল য’ উরপক্ষ্য র্নতিকয কোম যক্রভ তপপফ “                                       ” ককৌরগি উপেশ্যমূপ অর্ন্যভুক্ত কযো পয়পে।          

১



 

 

ককৌরগি 

উপেশ্য 

ককৌরগি 

উপেপশ্যয 

ভোন 

 

কোম যক্রভ 

 

কভ যম্পোদন সূচক 

 
          

 

একক 

 

কভ যম্পোদন  

সূচপকয ভোন 

 

রক্ষ্যভোত্রো/ তনর্ যোয়ক ২০২০-২১ ১ভ ত্রত্রভোতক 

অর্যন 
অোধোযর্ অতি উত্তভ উত্তভ চরতি ভোন চরতি ভোপনয তনপে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 ০২। 

 জ্বোরোতনয তনযোদ  

ব্যফোপযয দক্ষ্িো 

ও যফযো 

তনতিিকযর্ 

১০ [২.১] ককটিএর  প্লোপেয ফোতল যক 

উৎোদপনয তদন 

[২.১.১] প্লোপেয উৎোদপনয তদন 

ভতি াংখ্যো ৩ ৩৩০ ৩২০ ৩১০ ৩০০ ২৮০ ৬৪ 

[২.২] তনযোদ প্লোে তযচোরনো [২.২.১] তনযোদ প্লোে তযচোরনোয তদন ভতি াংখ্যো ৩ ৩৬০ ৩৫৫ ৩৫০ ৩৪৫ ৩৪০ ৯২ 

[২.৩] তএনতর্ কস্টন/ রূোর্ন্য 

কোযখোনো তযদ যন  

[২.৩.১] তএনতর্ কস্টন/ রূপান্তর কোযখোনো  

তযদ যন ক্রভপুতঞ্জভূি াংখ্যো ৪ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ১৯ 

 ০৩।  

 ভোনফ ম্পদ 

উন্নয়ন 

৫ [৩.১] র্নফর প্রতক্ষ্পর্য ব্যফস্থো [৩.১.১] প্রততক্ষ্ি র্নফর ভতি াংখ্যো ৫ ১৯০ ১৭১ ১৫২ ১৩৩ ১৪৪ ৮৬ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২



 আফতশ্যক ককৌরগি উপেশ্যমূ 

 

করোভ-১ করোভ-২ করোভ-৩ করোভ-৪ করোভ-৫ করোভ-৬ করোভ-৭ 

ককৌরগি 

উপেশ্য 

ককৌরগি 

উপেপশ্যয ভোন 

 

কোম যক্রভ 

 

কভ যম্পোদন সূচক 

 
একক 

 

 কভ যম্পোদন  

সূচপকয ভোন 

 

রক্ষ্যভোত্রো/ তনর্ যোয়ক ২০২০-২১ ১ভ ত্রত্রভোতক 

অর্যন 

অোধোযর্ 
অতি 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরতি ভোন 

 

চরতি ভোপনয 

তনপে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[১] দোিতযক কভ যকোপন্ড 

স্বচ্ছিো বৃতি ও 

র্ফোফতদত 

তনতিিকযর্ 

১১ 

  [১.১]                     

(    )        । 

[১.১.১] এতএ’য কর ত্রত্রভোতক 

                         
     ২ ৪ - - - - 

০১ 

[১.১.২] এতএ টিপভয ভোতক বো 

অনুতিি 
াংখ্যো ১ ১২ ১১ - - - 

০২ 

   [১.২]       /          

                    

          

[১.২.১] ভিতফতনভয় বো অনুতিি      ২ ৪ ৩ ২ - - 

- 

[১.৩]                     

                 

/                   

[১.৩.১]অফতিকযর্ বো আপয়োতর্ি      ২ ৪ ৩ ২ - - 

- 

[১.৪]                  

                    

          

[১.৪.১]অফতিকযর্ বো আপয়োতর্ি                 ২ ৪ ৩ ২ - - 

- 

[১.৫]                    

                      

                        

[১.৫.১]                  

      
              ২ ৪ ৩  - - 

- 

 [২] কভ যম্পোদপন 

গতিীরিো আনয়ন ও 

কফোয ভোন বৃতি 

৮ 

[২.১]ই-নতি ফোস্তফোয়ন [২.১.১] ই-নতিপি কনোট তনষ্পতত্তকৃি  % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 
৮০ 

[২.২] উদ্ভোফনী /ষুদ্র উ উন্নয়ন উপ োগ 

ফোস্তফোয়ন 

[২.২.১] নূনিভ একটি উদ্ভোফনী /ষুদ্র উ 

উন্নয়ন উপ োগ চোলুকৃি 
াংখ্যো ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

- 

[২.৩] কভ যচোযীপদয প্রতক্ষ্র্ প্রদোন 

[২.৩.১]                    

              
র্নঘেো ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

৭.২২ 

[২.৩.২] ১০                   

                          

      

র্নঘেো ১ ৫ ৪ - - - 

২.১৮ 

[২.৪] এতএ ফোস্তফোয়পন প্রপনোদনো 

প্রদোন 

[২.৪.১] নুযনিভ একটি আওিোধীন দিয/ 

একর্ন কভ যচোযীপক এতএ ফোস্তফোয়পনয 

র্ন্য প্রপনোদনো প্রদোনকৃি 

াংখ্যো ১ ১ - - - - 

- 

 

৩



 

করোভ-১ করোভ-২ করোভ-৩ করোভ-৪ করোভ-৫ করোভ-৬ করোভ-৭ 

ককৌরগি 

উপেশ্য 

ককৌরগি 

উপেপশ্যয ভোন 

 

কোম যক্রভ 

 

কভ যম্পোদন সূচক 

 
একক 

 

 কভ যম্পোদন  

সূচপকয ভোন 

 

রক্ষ্যভোত্রো/ তনর্ যোয়ক ২০২০-২১ ১ভ ত্রত্রভোতক 

অর্যন 

অোধোযর্ অতি উত্তভ উত্তভ 
চরতি ভোন 

 

চরতিভোপনয 

তনপে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আতি যক ও ম্পদ 

ব্যফস্থোনোয উন্নয়ন 
৬  

 

[৩.১] ফোতল যক ক্রয় তযকল্পনো ফোস্তফোয়ন 

 

[৩.১.১] ক্রয় তযকল্পনো অনুমোয়ী ক্রয় 

ম্পোতদি 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

- 

[৩.২] ফোতল যক উন্নয়ন কভ যসূতচ 

(এতেত)/ফোপর্ট ফোস্তফোয়ন 

[৩.২.১] ফোতল যক উন্নয়ন কভ যসূতচ (এতেত) 

/ফোপর্ট ফোস্তফোতয়ি 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

- 

[৩.৩]                          

     
[৩.৩.১]                   % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

১৩.৩৩% 

[৩.৪]                         

                              

[৩.৪.১]                         

                               
      ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪ 


