
 

রূপান্তরিত প্রাকৃরতক গ্যাস ককাম্পানী রিরিটেড 

(পেপরোবোাংলোর একটি ককোম্পোনী) 

৪র্ থ ত্রৈমোসিক (এসিল’১৮-জুন’১৮) কম থিম্পোদন মূল্যোয়ন িসিপবদন (২০১৭-১৮) 
 

 

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

ককৌশলগি 

উপেশ্য 

 

ককৌশলগি 

উপেপশ্যর মোন 

 

কোর্ থক্রম 

 

কম থিম্পোদন সূচক 

 

 

একক 

 

কম থিম্পোদন 

সূচপকর মোন 

 

লক্ষ্যমোৈো/সনর্ থোয়ক 

মোন ২০১৭-১৮ 
এসিল’১৮ হপি 

জুন’১৮  সিন 

মোপির অর্থন 

চলসি ২০১৭-১৮ 

অর্ থ বছপরর 

ক্রমপুসিি অর্থন 

অর্থপনর 

সববরর্/ মন্তব্য অিোধোরর্ 

১০০% 

আরসেসর্সিএল-এর ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ  

 ০১। 

 জ্বোলোসন সনরোেত্তো   

বৃসিকরর্ 

৪৬.০০ [১.১]  এনসর্এল িসক্রয়ো [১.১.১] ককটিএল প্লোপে এনসর্এল িসক্রয়ো সমসলয়ন সলটোর ১০.০০ ২০.০০ ৭.১১ ২৪.৭৪ ৩.৫৫ 

[১.২] কনপেনপিট িসক্রয়ো [১.২.১] ককটিএল প্লোপে কনপেনপিট িসক্রয়ো সমসলয়ন সলটোর ৫.০০ ১৬.০০ ১১.২৮ ৪০.৫২ ৩.৫২ 

[১.৩] েপের মোন সনসিিকরর্ [১.৩.১] কাঁচোমোল ও উৎেোসদি েপের নমুনো 

েরীক্ষ্ো 
িাংখ্যো ১০.০০ ২১৫০ 

৭৬৬ 
২৭২১ 

৩.৫৬ 

[১.৪] কনপেনপিট হযোন্ডসলাং [১.৪.১] আশুগি স্থোেনোয় কনপেনপিট হযোন্ডসলাং 

েসরমোর্ 
সমসলয়ন সলটোর ১০.০০ ২১৫ 

৮৩.৩১ 
৩৪১.৭১ 

৩.৮৭ 

[১.৫] সিএনসর্ সবক্রয় কোর্ থক্রম [১.৫.১] 
সিএনসর্ সবক্রয় সবসিএফ ৫.০০ ০.০৫০ ০.০২ ০.০৬৯৯১ ২ 

[১.৬] সিএনসর্ কনভোরশন [১.৬.১] 
সিএনসর্ কনভোরশন িাংখ্যো ১.০০ ৩০ ২৯ ৮৫ ০.৯৭ 

[১.৭] সিসলন্ডোর সরপটস্ট [১.৭.১] 
সিসলন্ডোর সরপটস্ট িাংখ্যো ৪.০০ ১২০০ ২৭২ ১১৫৬ ০.৯০ 

[১.৮] ইইসবএল কর্তথক ৫০০ এমএমসিএফসে 

ক্ষ্মিোর ভোিমোন এলএনসর্ টোসম থনোল 

স্থোেন 

[১.৮.১] 

ভোিমোন এলএনসর্ টোসম থনোল কসমশসনাং % ১.০০ ১০০ - ১০০ 

০.৩০ 

 ০২। 

 জ্বোলোসনর সনরোেদ  

ব্যবহোপরর দক্ষ্িো 

এবাং িরবরোহ 

সনসিিকরর্ 

২৪.০০ [২.১] ককটিএল  প্লোপের বোসষ থক উৎেোদপনর 

সদন 

 [২.১.১] 

প্লোপের উৎেোদপনর সদন িাংখ্যো ৩.০০ ৩৩০ ৯১ ৩৫৬ 
০.৮২ 

[২.২] সনরোেদ প্লোে েসরচোলনো  [২.২.১] সনরোেদ প্লোে েসরচোলনোর সদন িাংখ্যো ৩.০০ ৩৬০ ৯১ ৩৬৪ ০.৭৫ 

[২.৩] আশুগি স্থোেনোয় ফোয়োর ফোইটিাং 

সিপস্টম স্থোেন 
 [২.৩.৩] ফোইটিাং সিপস্টম স্থোেন % ৩.০০ ১০০ 

২০ 
২০ 

০.৬০ 

[২.৪] আশুগি স্থোেনোয় অসফি, আবোসিক ও 

ইনিপেকশন ভবন সনম থোন (১ম ের্ থোয়) 
 [২.৪.১] 

অসফি, আবোসিক ও ইনিপেকশন ভবন 

সনম থোর্ 
% ১.০০ ২৫ 

- 
১০ 

০.৪০ 

[২.৫] সসদ্দলট-এ ককটিএল প্লোপের িীমোনো িচীর 

উঁচুকরর্ 
 [২.৫.১] িীমোনো িচীর উচুকরর্ % ১.০০ ২৫ 

- 
- 

- 

[২.৬] সসদ্দলট-এর ক লাশটিলায়  আবোসিক 

ভবপনর িীমোনো িচীর সনম থোর্ 
 [২.৬.১] িীমোনো িচীর সনম থোর্ % ১.০০ ২৫ 

- 
- 

- 

[২.৭] ককটিএল প্লাদ্দের কম থকিথোপদর আবোসিক 

ভবন সনম থোর্ (১ম ের্ থোয়) 
 [২.৭.১] আবোসিক ভবন সনম থোর্ % ১.০০ ২৫ 

- 
১০ 

- 

 

 

েোিো-১/৪ 



 

 

 

ককৌশলগি 

উপেশ্য 

 

ককৌশলগি 

উপেপশ্যর মোন 

 

কোর্ থক্রম 

 

কম থিম্পোদন সূচক 

 
 

একক 

 

কম থিম্পোদন 

সূচপকর মোন 

 

 

লক্ষ্যমোৈো/ 

সনর্ থোয়ক 

২০১৭-১৮ 

এসিল’১৮ হপি 

জুন’১৮  সিন মোপির 

অর্থন 

চলসি ২০১৭-১৮ 

অর্ থ বছপরর 

ক্রমপুসিি অর্থন 

অর্থপনর 

সববরর্/ মন্তব্য 
অিোধোরর্ 

১০০% 

  [২.৮] সিএনসর্ কস্টশন/ রূেোন্তর 

কোরখোনো েসরদশ থন  

 

 [২.৮.১] 
সিএনসর্ কস্টশন/ রূপান্তর কোরখোনো  

েসরদশ থন 
িাংখ্যো ৫.০০ ১০০ 

২৪ 
১০০ 

১.২০ 

[২.১০] িধোন কোর্ থোলপয় আইসে কটসলপফোন 

স্থোেন 

 

 [২.১০.১] আইসে কটসলপফোন স্থোেন। % ৫.০০ ১০০ - ১০০ 
- 

[২.১১] ককটিএল প্লাে-১ আশুগপি স্থোেনায় 

স্থানান্তর ও স্থাপন 

 

 [২.১১.১] 
সসদ্দলদ্দটর কগালাপগঞ্জ হদ্দত ককটিএল প্লাে-

১ আশুগপি স্থোেনায় স্থানান্তর এবং স্থাপন 

% 
১.০০ ৫০ 

- 
২৫ 

১.২৬ 

 ০৩।  

 মোনব িম্পপদর 

দক্ষ্িো বৃসিকরর্ 

১০.০০ [৩.১] 

 

ককোম্পোসনর মোনব িম্পদ উন্নয়ন  [৩.১.১] মোনব িম্পদ উন্নয়পন কদশীয় িসশক্ষ্র্ িাংখ্যো ২.০০ ৯০ ২৮০ ১০২২ ৬.২২ 

 [৩.১.২] মোনব িম্পদ উন্নয়পন এলএনসর্ সবষয়ক 

ত্রবপদসশক িসশক্ষ্র্ 
িাংখ্যো ৪.০০ ৩৬ ১ ২৮ ০.১১ 

  [৩.১.৩] মোনব িম্পদ উন্নয়পন অন্যোন্য সবষয়ক 

ত্রবপদসশক িসশক্ষ্র্ 
িাংখ্যো ২.০০ ২৪ - ২৩ - 

[৩.২] ইন-হোউর্ করসনাং  [৩.২.১] 
ইন-হোউর্ করসনাং কিোগ্রোম িাংখ্যো ২.০০ ০৪ - ৪ - 

কমোট মোন= ৮০ িকৃি অর্থন= ৩০.০৩ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েোিো-২/৪ 



 

  

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

ককৌশলগি 

 উপেশ্য  

 

ককৌশলগি 

উপেপশ্যর 

মোন  

কোর্ থক্রম 

 

কম থিম্পোদন সুচক 

 

একক 

  
 

কম থিম্পোদন 

সূচপকর মোন  

লক্ষ্যমোৈোর 

মোন  ২০১৭-১৮ 

এসিল’১৮ হপি 

জুন’১৮  সিন 

মোপির অর্থন 

চলসি ২০১৭-১৮ অর্ থ 

বছপরর ক্রমপুসিি 

অর্থন 

অর্থপনর 

সববরর্/ 

মন্তব্য অিোধোরর্  

১০০% 

আরসেসর্সিএল-এর আবসশ্য  ক ৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ 

দক্ষ্িোর িপে বোসষ থক 

কম থিম্পোদন চুসি 

বোস্তবোয়ন 

৪ 

২০১৭-১৮ অর্ থবছপরর খিড়ো বোসষ থক কম থিম্পোদন 

চুসি দোসখল 

সনধ থোসরি িময়িীমোর মপে খিড়ো চুসি কেপরোবোাংলোয় 

দাসিলকৃত 
তাসরি ১.০ 

১৭ এসিল 

২০১৭ 
- 

সনধ থোসরি িমপয় 

দোসখলকৃি 
- 

২০১৭-১৮ অর্ থবছপরর বোসষ থক কম থিম্পোদন চুসি 

বোস্তবোয়ন েসরবীক্ষ্র্ 
ত্রৈমোসিক িসিপবদন দোসখলকৃি িাংখ্যো ১.০ ৪ ১ ৪ ০.২৫ 

২০১৭-১৮ অর্ থবছপরর বোসষ থক কম থিম্পোদন চুসির 

অধ থবোসষ থক মূল্যোয়ন  িসিপবদন দোসখল 

 সনধ থোসরি িোসরপখ অধ থবোসষ থক মূল্যোয়ন  িসিপবদন 

দোসখলকৃি 
িোসরখ ১.০ ১৫ র্োনুয়োসর - ১ - 

২০১৬-১৭ অর্ থবছপরর বোসষ থক কম থিম্পোদন চুসির  

মূল্যোয়ন িসিপবদন দোসখল 
বোসষ থক মূল্যোয়ন  িসিপবদন দোসখলকৃি  িোসরখ ১.০ ১৩ জুলোই - 

৬/৭/১৭ িোসরপখ 

দোসখলকৃি  
- 

কোর্ থেিসি, 

কম থেসরপবশ ও কিবোর 

মোপনোন্নয়ন 

৯ 

মোঠের্ থোপয় কোর্ থোলয়িমূপহ কমেপক্ষ্ একটি 

অনলোইনপিবো চোলু করো 
অনলোইনপিবো চোলুকৃি িোসরখ ১.০ ৩১ সেপিম্বর - 

গি ৩০/১০/২০১৭ 

িোসরপখ ই-ফোইসলাং 

কোর্ থক্রম চোলুকৃি। 

- 

কমেপক্ষ্ একটি কিবো িসক্রয়ো িহর্ীকৃি কিবো িসক্রয়ো িহর্ীকৃি িোসরখ ১.০ ৩১ সেপিম্বর - - - 

উদ্ভোবনী উপযোগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন িকল্প (এিআইসে) 

বোস্তবোয়ন 

উদ্ভোবনী উপযোগ বোস্তবোসয়ি িোসরখ ১.০ ৪ র্োনুয়োসর -  - - 

এিআইসে বোস্তবোসয়ি % ১.০ ২৫ - 

২টি ক্ষুদ্র িকল্প বোস্তবোয়পনর 

র্ন্য গি ১৯/৯/১৭ িোসরখ 

গঠিি এিআইসে টিমএর 

বোস্তবোয়ন কোর্ থক্রম চলমোন। 

- 

সেআরএল শুরুর ২ মোি পূপব িাংসিষ্ট কম থচোরীর 

সেআরএল ও ছুটি নগদোয়ন যুগেৎ র্োসর 

সনসিিকরর্ 

িাংসিষ্ট কম থচোরীর সেআরএল ও ছুটি নগদোয়নেৈ যুগেৎ 

র্োসরকৃি 
% ১.০ ১০০ - ২ - 

সিটিপর্ন চোট থোে অনুর্োয়ী কিবো িদোন িকোসশি সিটিপর্ন চোট থোে অনুর্োয়ী কিবো িদোনকৃি % ১.০ ১০০ ২৫.০০ ১০০ ০.২৫ 

অসভপর্োগ িসিকোর ব্যবস্থো বোস্তবোয়ন সনষ্পসত্তকৃি অসভপর্োগ % ১.০ ৯০ অসভপর্োগ নোই অসভপর্োগ নোই ০.২৫ 

কিবো িিযোশী এবাং দশ থনোর্ীপদর র্ন্য টয়পলটিহ 

অপেক্ষ্োগোর(waiting room) এর ব্যবস্থো করো 

সনধ থোসরি িময়িীমোর মপে কিবো িিযোশী এবাং 

দশ থনোর্ীপদর র্ন্য টয়পলটিহ অপেক্ষ্োগোর চোলুকৃি 
িোসরখ ১.০ ৩১ সেপিম্বর - 

টয়পলটিহ অপেক্ষ্োগোর 

চোলুকৃি। 
০.২৫ 

কিবোর মোন িম্পপকথ কিবো গ্রহীিোপদর মিোমি 

েসরবীক্ষ্পর্র ব্যবস্থো চোলু করো 

কিবো গ্রহীিোপদর মিোমি েসরবীক্ষ্পর্র ব্যবস্থো 

চোলুকৃি 
িোসরখ ১.০ ৩১ সেপিম্বর - 

কিবো গ্রহীিোপদর 

মিোমি েসরবীক্ষ্পর্র 

ব্যবস্থো চোলুকৃি। 

০.২৫ 

দক্ষতা ও ত্রনসিকিোর 

উন্নয়ন 
৪ 

িরকোসর কম থিম্পোদন ব্যবস্থোেনো িাংক্রোন্ত 

িসশক্ষ্র্িহ সবসভন্ন সবষপয়  র্ ম তমা/  র্ মচারীদ্দদর 

িসশক্ষ্র্ আপয়োর্ন 

*িসশক্ষ্পর্র িময় জনঘণ্টো ২.০ ৬০ ৮.৪৫ ১১৯.০৭ ২.০০ 

র্োিীয় শুিোচোর ককৌশল বোস্তবোয়ন 

২০১৭-১৮ অর্ থবছপরর শুিোচোর বোস্তবোয়ন কম থেসরকল্পনো 

এবাং বোস্তবোয়ন েসরবীক্ষ্র্ কোঠোপমো ির্ীি ও দোসখলকৃি 
িোসরখ ১.০ ১৬ জুলোই - 

৯/৭/২০১৭ িোসরপখ 

দোসখলকৃি 
- 

সনধ থোসরি িময়িীমোর মপে ত্রৈমোসিক েসরবীক্ষ্র্ 

িসিপবদন দোসখলকৃি 
িাংখ্যো ১.০ ৪ ১ ৪ ০.২৫ 

েোিো-৩/৪ 



 

 
ককৌশলগি 

 উপেশ্য  

 

ককৌশলগি 

উপেপশ্যর 

মোন  

কোর্ থক্রম 

 

কম থিম্পোদন সুচক 

 

একক 

 

 

কম থিম্পোদন 

সূচপকর মোন  

লক্ষ্যমোৈোর মোন  

২০১৭-১৮ 

এসিল’১৮ হপি 

জুন’১৮  সিন 

মোপির অর্থন 

চলসি ২০১৭-১৮ 

অর্ থ বছপরর 

ক্রমপুসিি অর্থন 

অর্থপনর সববরর্/ 

মন্তব্য 

অিোধোরর্  ১০০% 

িথ্য অসধকোর বোস্তবোয়ন 

কর্োরদোরকরর্ 
১ 

িথ্য বোিোয়ন হোলনোগোদকরর্ িথ্য বোিোয়ন হোলনোগোদকৃি % ০.৫ ৮০ 

সনয়সমি 

হোলনোগোদ করো 

হয় 

সনয়সমি 

হোলনোগোদ করো 

হয় 

০.১৩ 

স্ব িপর্োসদি িথ্য িকোশ স্ব িপর্োসদি িথ্য িকোসশি % ০.৫ ১০০ 
িথ্য িকোশ করো 

হয় 

িথ্য িকোশ করো 

হয় 
০.১৩ 

আসর্ থক ব্যবস্থোেনোর 

উন্নয়ন ২ অসেট আেসত্ত সনষ্পসত্ত কোর্ থক্রপমর উন্নয়ন অসেট আেসত্ত সনষ্পসত্তকৃি % ২.০ ৫০ ১৫ ৭২.৪৪ ০.৬০ 

কমোট মোন= ২০ িকৃি অর্থন= ৪.৩৬ 

 

*৬০ ঘেো প্রসশক্ষদ্দের র্দ্দে অন্যূন ২০ ঘো সর াসর  র্ মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রসশক্ষে (ত্রবপদসশক ও স্থোনীয়) অন্তর্ভ থি থা দ্দব ।  
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েোিো-৪/৪ 


