
 

রূপান্তরিত প্রাকৃরতক গ্যাস ককাম্পানী রিরিটেড 

(পপরোফোাংরোয একটি ককোম্পোনী) 

৩য় ত্রৈভোসক (জোনুয়োসয’১৮-ভোর্ চ’১৮) কভ চম্পোদন মূল্যোয়ন প্রসিপফদন (২০১৭-১৮) 
 

 

করোভ-১ করোভ-২ করোভ-৩ করোভ-৪ করোভ-৫  করোভ-৬ করোভ-৭ করোভ-৮ করোভ-৯ করোভ-১০ 

ককৌরগি 

উপেশ্য 

 

ককৌরগি 

উপেপশ্যয ভোন 

 

কোম চক্রভ 

 

কভ চম্পোদন সূর্ক 

 

 

একক 

 

কভ চম্পোদন 

সূর্পকয ভোন 

 

রক্ষ্যভোৈো/সনর্ চোয়ক 

ভোন ২০১৭-১৮ 
জোনুয়োসয’১৮ পি 

ভোর্ চ’১৮  সিন 

ভোপয অজচন 

র্রসি ২০১৭-১৮ 

অর্ চ ফছপযয 

ক্রভপুসিি অজচন 

অজচপনয 

সফফযর্/ ভন্তব্য অোধোযর্ 

১০০% 

আযসসজসএর-এয                  

 ০১। 

 জ্বোরোসন সনযোত্তো   

বৃসিকযর্ 

৪৬.০০ [১.১]  এনসজএর প্রসক্রয়ো [১.১.১] ককটিএর প্লোপে এনসজএর প্রসক্রয়ো সভসরয়ন সরটোয ১০.০০ ২০.০০ ৫.০১ ১৭.৮১ ২.৫ 

[১.২] কনপডনপট প্রসক্রয়ো [১.২.১] ককটিএর প্লোপে কনপডনপট প্রসক্রয়ো সভসরয়ন সরটোয ৫.০০ ১৬.০০ ১১.৪২ ২৯.২৪ - 

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

যীক্ষ্ো 
াংখ্যো ১০.০০ ২১৫০ ৫৯৯. ১৯২১ ২.৭৫ 

[১.৪] কনপডনপট যোন্ডসরাং [১.৪.১] আশুগি স্থোনোয় কনপডনপট যোন্ডসরাং 

সযভোর্ 
সভসরয়ন সরটোয ১০.০০ ২১৫ ৮৯.০৬ ২৫৮.৪০ ২.১২ 

[১.৫] সএনসজ সফক্রয় কোম চক্রভ [১.৫.১] 
সএনসজ সফক্রয় সফসএপ ৫.০০ ০.০৫০ ০.০২ ০.০৪৯৬৭ ১.৭৭ 

[১.৬] সএনসজ কনবোযন [১.৬.১] 
সএনসজ কনবোযন াংখ্যো ১.০০ ৩০ ২৫. ৫৬ - 

[১.৭] সসরন্ডোয সযপটস্ট [১.৭.১] 
সসরন্ডোয সযপটস্ট াংখ্যো ৪.০০ ১২০০ ২৪২. ৮৮৪ ০.৮১ 

[১.৮] ইইসফএর কর্তচক ৫০০ এভএভসএপসড 

ক্ষ্ভিোয বোভোন এরএনসজ টোসভ চনোর 

স্থোন 

[১.৮.১] 

বোভোন এরএনসজ টোসভ চনোর কসভসনাং % ১.০০ ১০০ ৭২ ৯০.০০ ০.৬৭ 

 ০২। 

 জ্বোরোসনয সনযোদ  

ব্যফোপযয দক্ষ্িো 

এফাং যফযো 

সনসিিকযর্ 

২৪.০০ [২.১] ককটিএর  প্লোপেয ফোসল চক উৎোদপনয 

সদন 

 [২.১.১] 

প্লোপেয উৎোদপনয সদন াংখ্যো ৩.০০ ৩৩০ ৮৯ ২৬৫ ০.৮১ 

[২.২] সনযোদ প্লোে সযর্োরনো  [২.২.১] সনযোদ প্লোে সযর্োরনোয সদন াংখ্যো ৩.০০ ৩৬০ ৯০ ২৭৩ ০.৭৬ 

[২.৩] আশুগি স্থোনোয় পোয়োয পোইটিাং 

সপস্টভ স্থোন 
 [২.৩.৩] পোইটিাং সপস্টভ স্থোন % ৩.০০ ১০০ ২০ ২০ ০.৬০ 

[২.৪] আশুগি স্থোনোয় অসপ, আফোসক ও 

ইনপকন বফন সনভ চোন (১ভ ম চোয়) 
 [২.৪.১] 

অসপ, আফোসক ও ইনপকন বফন 

সনভ চোর্ 
% ১.০০ ২৫ ১০ ১০ ০.৪০ 

[২.৫]      -এ ককটিএর প্লোপেয ীভোনো প্রর্ীয 

উঁচুকযর্ 
 [২.৫.১] ীভোনো প্রর্ীয উচুকযর্ % ১.০০ ২৫ - - - 

[২.৬]      -এর            আফোসক 

বফপনয ীভোনো প্রর্ীয সনভ চোর্ 
 [২.৬.১] ীভোনো প্রর্ীয সনভ চোর্ % ১.০০ ২৫ - - - 

[২.৭] ককটিএর     র কভ চকিচোপদয আফোসক 

বফন সনভ চোর্ (১ভ ম চোয়) 
 [২.৭.১] আফোসক বফন সনভ চোর্ % ১.০০ ২৫ - ১০ ০.৪০ 

 

 

োিো-১/৪ 



 

 

 

ককৌরগি 

উপেশ্য 

 

ককৌরগি 

উপেপশ্যয ভোন 

 

কোম চক্রভ 

 

কভ চম্পোদন সূর্ক 

 

 

একক 

 

কভ চম্পোদন 

সূর্পকয ভোন 

 

 

রক্ষ্যভোৈো/ 

সনর্ চোয়ক 

২০১৭-১৮ 

জোনুয়োসয’১৮ পি 

ভোর্ চ’১৮  সিন ভোপয 

অজচন 

র্রসি ২০১৭-১৮ 

অর্ চ ফছপযয 

ক্রভপুসিি অজচন 

অজচপনয 

সফফযর্/ ভন্তব্য 
অোধোযর্ 

১০০% 

  [২.৮] সএনসজ কস্টন/ রূোন্তয 

কোযখোনো সযদ চন  

 

 [২.৮.১] 
সএনসজ কস্টন/ রূপান্তর কোযখোনো  

সযদ চন 
াংখ্যো ৫.০০ ১০০ ২৪ ৭৬ ১.২০ 

[২.১০] প্রধোন কোম চোরপয় আইস কটসরপপোন 

স্থোন 

 

 [২.১০.১] আইস কটসরপপোন স্থোন। % ৫.০০ ১০০ ০ ৯০ - 

[২.১১] ককটিএর    -১ আশুগপি স্থো    

     র ও      

 

 [২.১১.১] 
      র              ককটিএর    -

১ আশুগপি স্থো         র এ        

% 
১.০০ ৫০ ৪৬ ২৫ ০.৪২ 

 ০৩।  

 ভোনফ ম্পপদয 

দক্ষ্িো বৃসিকযর্ 

১০.০০ [৩.১] 

 

ককোম্পোসনয ভোনফ ম্পদ উন্নয়ন  [৩.১.১] ভোনফ ম্পদ উন্নয়পন কদীয় প্রসক্ষ্র্ াংখ্যো ২.০০ ৯০ ১৯৬ ৭৪২ - 

 [৩.১.২] ভোনফ ম্পদ উন্নয়পন এরএনসজ সফলয়ক 

ত্রফপদসক প্রসক্ষ্র্ 
াংখ্যো ৪.০০ ৩৬ ১৩ ২৭ ১.৬৭ 

  [৩.১.৩] ভোনফ ম্পদ উন্নয়পন অন্যোন্য সফলয়ক 

ত্রফপদসক প্রসক্ষ্র্ 
াংখ্যো ২.০০ ২৪ ১৪ ২৩ ১.২৫ 

[৩.২] ইন-োউজ করসনাং  [৩.২.১] 
ইন-োউজ করসনাং কপ্রোগ্রোভ াংখ্যো ২.০০ ০৪ ১ ৪ ০.৫০ 

কভোট ভোন= ৮০ প্রকৃি অজচন= ১৮.৬০ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

োিো-২/৪ 



 

  

করোভ-১ করোভ-২ করোভ-৩ করোভ-৪ করোভ-৫  করোভ-৬ করোভ-৭ করোভ-৮ করোভ-৯ করোভ-১০ 

ককৌরগি 

 উপেশ্য  

 

ককৌরগি 

উপেপশ্যয 

ভোন  

কোম চক্রভ 

 

কভ চম্পোদন সুর্ক 

 

একক 

  
 

কভ চম্পোদন 

সূর্পকয ভোন  

রক্ষ্যভোৈোয 

ভোন  ২০১৭-১৮ 

জোনুয়োসয’১৮ পি 

ভোর্ চ’১৮  সিন 

ভোপয অজচন 

র্রসি ২০১৭-১৮ অর্ চ 

ফছপযয ক্রভপুসিি 

অজচন 

অজচপনয 

সফফযর্/ 

ভন্তব্য অোধোযর্  

১০০% 

আযসসজসএর-এয                       

দক্ষ্িোয পে ফোসল চক 

কভ চম্পোদন চুসি 

ফোস্তফোয়ন 

৪ 

২০১৭-১৮ অর্ চফছপযয খড়ো ফোসল চক কভ চম্পোদন 

চুসি দোসখর 

সনধ চোসযি ভয়ীভোয ভপে খড়ো চুসি কপরোফোাংরোয় 

        
   র  ১.০ 

১৭ এসপ্রর 

২০১৭ 
- 

সনধ চোসযি ভপয় 

দোসখরকৃি 
- 

২০১৭-১৮ অর্ চফছপযয ফোসল চক কভ চম্পোদন চুসি 

ফোস্তফোয়ন সযফীক্ষ্র্ 
ত্রৈভোসক প্রসিপফদন দোসখরকৃি াংখ্যো ১.০ ৪ ১ ২ - 

২০১৭-১৮ অর্ চফছপযয ফোসল চক কভ চম্পোদন চুসিয 

অধ চফোসল চক মূল্যোয়ন  প্রসিপফদন দোসখর 

 সনধ চোসযি িোসযপখ অধ চফোসল চক মূল্যোয়ন  প্রসিপফদন 

দোসখরকৃি 
িোসযখ ১.০ ১৫ জোনুয়োসয ১ ১ - 

২০১৬-১৭ অর্ চফছপযয ফোসল চক কভ চম্পোদন চুসিয  

মূল্যোয়ন প্রসিপফদন দোসখর 
ফোসল চক মূল্যোয়ন  প্রসিপফদন দোসখরকৃি  িোসযখ ১.০ ১৩ জুরোই - 

৬/৭/১৭ িোসযপখ 

দোসখরকৃি  
- 

কোম চিসি, 

কভ চসযপফ ও কফোয 

ভোপনোন্নয়ন 

৯ 

ভোঠম চোপয় কোম চোরয়মূপ কভপক্ষ্ একটি 

অনরোইনপফো র্োলু কযো 
অনরোইনপফো র্োলুকৃি িোসযখ ১.০ ৩১ সডপম্বয - 

গি ৩০/১০/২০১৭ 

িোসযপখ ই-পোইসরাং 

কোম চক্রভ র্োলুকৃি। 

- 

কভপক্ষ্ একটি কফো প্রসক্রয়ো জীকৃি কফো প্রসক্রয়ো জীকৃি িোসযখ ১.০ ৩১ সডপম্বয - - - 

উদ্ভোফনী উপযোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (এআইস) 

ফোস্তফোয়ন 

উদ্ভোফনী উপযোগ ফোস্তফোসয়ি িোসযখ ১.০ ৪ জোনুয়োসয -  - - 

এআইস ফোস্তফোসয়ি % ১.০ ২৫ - 

২টি ক্ষুদ্র প্রকল্প ফোস্তফোয়পনয 

জন্য গি ১৯/৯/১৭ িোসযখ 

গঠিি এআইস টিভএয 

ফোস্তফোয়ন কোম চক্রভ র্রভোন। 

- 

সআযএর শুরুয ২ ভো পূপফ াংসিষ্ট কভ চর্োযীয 

সআযএর ও ছুটি নগদোয়ন যুগৎ জোসয 

সনসিিকযর্ 

াংসিষ্ট কভ চর্োযীয সআযএর ও ছুটি নগদোয়নৈ যুগৎ 

জোসযকৃি 
% ১.০ ১০০ ২ ২ ০.৩৪ 

সটিপজন র্োট চোড অনুমোয়ী কফো প্রদোন প্রকোসি সটিপজন র্োট চোড অনুমোয়ী কফো প্রদোনকৃি % ১.০ ১০০ ২৫.০০ ৬৬.৬৭ ০.২৩ 

অসবপমোগ প্রসিকোয ব্যফস্থো ফোস্তফোয়ন সনষ্পসত্তকৃি অসবপমোগ % ১.০ ৯০ অসবপমোগ নোই অসবপমোগ নোই ০.২৬ 

কফো প্রিযোী এফাং দ চনোর্ীপদয জন্য টয়পরট 

অপক্ষ্োগোয(waiting room) এয ব্যফস্থো কযো 

সনধ চোসযি ভয়ীভোয ভপে কফো প্রিযোী এফাং 

দ চনোর্ীপদয জন্য টয়পরট অপক্ষ্োগোয র্োলুকৃি 
িোসযখ ১.০ ৩১ সডপম্বয - 

টয়পরট অপক্ষ্োগোয 

র্োলুকৃি। 
- 

কফোয ভোন ম্পপকচ কফো গ্রীিোপদয ভিোভি 

সযফীক্ষ্পর্য ব্যফস্থো র্োলু কযো 

কফো গ্রীিোপদয ভিোভি সযফীক্ষ্পর্য ব্যফস্থো 

র্োলুকৃি 
িোসযখ ১.০ ৩১ সডপম্বয - 

কফো গ্রীিোপদয 

ভিোভি সযফীক্ষ্পর্য 

ব্যফস্থো র্োলুকৃি। 

- 

     ও ত্রনসিকিোয 

উন্নয়ন 
৪ 

যকোসয কভ চম্পোদন ব্যফস্থোনো াংক্রোন্ত 

প্রসক্ষ্র্ সফসবন্ন সফলপয়        /      র   র 

প্রসক্ষ্র্ আপয়োজন 

*প্রসক্ষ্পর্য ভয় জ ঘণ্টো ২.০ ৬০ ৪৯.০০ ১১০.৬২ - 

জোিীয় শুিোর্োয ককৌর ফোস্তফোয়ন 

২০১৭-১৮ অর্ চফছপযয শুিোর্োয ফোস্তফোয়ন কভ চসযকল্পনো 

এফাং ফোস্তফোয়ন সযফীক্ষ্র্ কোঠোপভো প্রর্ীি ও দোসখরকৃি 
িোসযখ ১.০ ১৬ জুরোই - 

৯/৭/২০১৭ িোসযপখ 

দোসখরকৃি 
- 

সনধ চোসযি ভয়ীভোয ভপে ত্রৈভোসক সযফীক্ষ্র্ 

প্রসিপফদন দোসখরকৃি 
াংখ্যো ১.০ ৪ - ২ ০.২৫ 

োিো-৩/৪ 



 

 

ককৌরগি 

 উপেশ্য  

 

ককৌরগি 

উপেপশ্যয 

ভোন  

কোম চক্রভ 

 

কভ চম্পোদন সুর্ক 

 

একক 

 

 

কভ চম্পোদন 

সূর্পকয ভোন  

রক্ষ্যভোৈোয ভোন  

২০১৭-১৮ 

জোনুয়োসয’১৮ 

পি ভোর্ চ’১৮  

সিন ভোপয 

অজচন 

র্রসি ২০১৭-১৮ 

অর্ চ ফছপযয 

ক্রভপুসিি অজচন 

অজচপনয সফফযর্/ 

ভন্তব্য 

অোধোযর্  ১০০% 

িথ্য অসধকোয ফোস্তফোয়ন 

কজোযদোযকযর্ 
১ 

িথ্য ফোিোয়ন োরনোগোদকযর্ িথ্য ফোিোয়ন োরনোগোদকৃি % ০.৫ ৮০ 

সনয়সভি 

োরনোগোদ কযো 

য় 

সনয়সভি 

োরনোগোদ কযো 

য় 

০.১৩ 

স্ব প্রপর্োসদি িথ্য প্রকো স্ব প্রপর্োসদি িথ্য প্রকোসি % ০.৫ ১০০ 
িথ্য প্রকো কযো 

য় 

িথ্য প্রকো কযো 

য় 
০.১৩ 

আসর্ চক ব্যফস্থোনোয 

উন্নয়ন 
২ অসডট আসত্ত সনষ্পসত্ত কোম চক্রপভয উন্নয়ন অসডট আসত্ত সনষ্পসত্তকৃি % ২.০ ৫০ ১৫ ৬৯ - 

কভোট ভোন= ২০ প্রকৃি অজচন= ১.৩৪ 

 

*৬০ ঘেো       র          ২০ ঘ    র   র                              (ত্রফপদসক ও স্থোনীয়) অন্তর্ভ চি       ।  
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(পভো: নূপয আরভ সসেকী) 

কোযী ব্যফস্থোক (আইসটি) 

 

 

(প্রপকৌ: কপযপদৌী কফগভ) 

উ-ভোব্যফস্থোক (সযকল্পনো) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

োিো-৪/৪ 


