
 রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড  

(টটরাফাাংরায একটি ককাম্পানী)  

ফৎযাটন্ত কভ মম্পাদন মূল্যায়ন প্ররতটফদন (২০১৮-২০১৯ অর্ মফছয)  
 

 

ককৌরগত 

উটেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগত 

উটেটশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন  

সূচটকয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষ্যভাত্রা/ রনর্ মায়ক ২০১৮-২০১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

অজমন াধাযর্ ককায রনধ মারযত ককায 

অাধাযর্ অরত উত্তভ উত্তভ চররত ভান চররত ভাটনয 

রনটে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 আযররজরএর-এয ককৌরগত উটেশ্যমূ 

 ০১। 

 জ্বারারন রনযাত্তা   

বৃরিকযর্ 

৫২ [১.১]  এনরজএর প্ররক্রয়া [১.১.১] ককটিএর প্লাটে এনরজএর প্ররক্রয়া রভররয়ন ররোয ১০ ২০.০০ ১৮.০০ ১৬.০০ ১৪.০০ ১২.০০ ২৭.৩১ ১০০% ১০.০০ 

[১.২] কনটডনটে প্ররক্রয়া [১.২.১] ককটিএর প্লাটে কনটডনটে প্ররক্রয়া রভররয়ন ররোয ৫ ২০.০০ ১৮.০০ ১৬.০০ ১৪.০০ ১২.০০ ৩০.৭৭ ১০০% ৫.০০ 

[১.৩] টেয ভান রনরিতকযর্ [১.৩.১] কাঁচাভার ও উৎারদত টেয নমুনা 

যীক্ষ্া 
াংখ্যা 

৫ ২১০০   ১৮৯০ ১৬৮০ ১৪৭০ ১২৬০ ৩২৩৯ 
১০০% ৫.০০ 

[১.৪] কনটডনটে যান্ডররাং [১.৪.১] আশুগঞ্জ স্থানায় কনটডনটে  

যান্ডররাং রযভার্ 
রভররয়ন ররোয 

১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ২৫৪.৯৪ 
১০০% ১০.০০ 

[১.৫] 

 

রএনরজ রফক্রয়, কনবাযন 

এফাং রররন্ডায রযটেস্ট 

 

[১.৫.১] রএনরজ রফক্রয় এভএভরএপ ৫ ৫০.০০ ৪৫.০০ ৪০.০০ ৩৫.০০ ৩০.০০ ৭৬.৭৩৩ ১০০% ৫.০০ 

[১.৫.২] রএনরজ কনবাযন াংখ্যা ১ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৯৩ ১০০% ১.০০ 

[১.৫.৩] রররন্ডায রযটেস্ট াংখ্যা ৩ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৫০০ ১৬৭৩ ১০০% ৩.০০ 

[১.৫.৪] তকীকযর্ রফজ্ঞরি প্রচায াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ১০০% ১.০০ 

[১.৫.৫] ইন-াউজ কররনাং কপ্রাগ্রাভ াংখ্যা ৩ ০৪ ০৩ ০২ ০১ - ৪ ১০০% ৩.০০ 

[১.৭] ইইরফএর এপএআযইউ- 

এয ভাধ্যটভ এরএনরজ 

 রয-গ্যাররপটকন 

[১.৭.১]  এরএনরজ রয-গ্যাররপটকন কটয    

 জাতীয় গ্রীটড আযএরএনরজ যফযা এভটি ৩ ১.৫০ ১.৩ ১.১ ১.০ ০.৮ ২.৩৭৯ 
 

১০০% 
৩.০০ 

[১.৮] ারভে এপএআযইউ এয 

ভাধ্যটভ এরএনরজ রয-

গ্যাররপটকন 

[১.৮.১] 

 

 জাতীয় গ্রীটডয াটর্ Sub-Sea   

 াইরাইন এয Tie-in কাজ  

 ম্পন্নকযর্। 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০% ১.০০ 

[১.৮.৩]  মুরযাং রটস্টভ স্থান % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০% ১.০০ 

[১.৮.৪]   কভকারনকযার কভরপ্লন 

 (এরএনরজ োরভ মনার/এপএআযইউ) 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০% ১.০০ 

[১.৯] এরএনরজ আভদারন [১.৯.১]  এরএনরজ আভদারন এভটি ৩ ১.৫০ ১.৪ ১.২ ১.০ ০.৮ ২.৫৩০ ১০০% ৩.০০ 

 

 

 

 

 

 

াতা-১/৪ 

 



রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড  

(টটরাফাাংরায একটি ককাম্পানী)  

ফৎযাটন্ত কভ মম্পাদন মূল্যায়ন প্ররতটফদন (২০১৮-২০১৯ অর্ মফছয)  

 
ককৌরগত 

উটেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ককৌরগত 

উটেটশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন  

সূচক 

(Performance Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন  

সূচটকয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষ্যভাত্রা/ রনর্ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

অজমন াধাযর্ ককায রনধ মারযত ককায 

অাধাযর্ অরত উত্তভ উত্তভ চররত ভান চররত ভাটনয 

রনটে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 ০২। 

 জ্বারারনয রনযাদ  

ব্যফাটযয দক্ষ্তা 

এফাং যফযা 

রনরিতকযর্ 

১৮ [২.১] ককটিএর  প্লাটেয ফারল মক 

উৎাদটনয রদন 

[২.১.১] প্লাটেয উৎাদটনয রদন 
াংখ্যা ৩ ৩৩০ ২৯৭ ২৬৪ ২৩১ ১৯৮ ৩৬৪ ১০০% ৩.০০ 

[২.২] রনযাদ প্লাে রযচারনা [২.২.১] রনযাদ প্লাে রযচারনায রদন াংখ্যা ৩ ৩৬০ ৩২৪ ২৮৮ ২৫২ ২১৬ ৩৬৫ ১০০% ৩.০০ 

[২.৩] আশুগঞ্জ স্থানায় পায়ায পাইটিাং 

রটস্টভ স্থান 

[২.৩.৩] পাইটিাং রটস্টভ স্থান 
% ৩ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০ ১০% ০.০০ 

[২.৪] 

 

রটরে-এ ককটিএর প্লাটেয 

ীভানা প্রচীয রনভ মার্/উঁচুকযর্,  

আফারক বফটনয ীভানা  

প্রচীয রনভ মার্  

[২.৪.১]  ীভানা প্রচীয রনভ মার্/উচুকযর্  

(ঠিকাদায রনটয়াগ)  
% ১ ৭৫ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ৩০ ৬০% ০.৬০ 

[২.৫] প্রধান কাম মারটয় ফহুতর অরপ/ 

কভার ময়ার বফন রনভ মার্ 

[২.৫.১] প্রধান কাম মারটয় ফহুতর অরপ/ 

কভার ময়ার বফন রনভ মার্  

(যাভ মক রনটয়াগ) 

% ৩ ১০০ ৮০ ৬০ ৪০ ২০ ১০ ১০% ০.০০ 

[২.৬] রএনরজ কস্টন/ রূান্তয 

কাযখানা রযদ মন  

[২.৬.১] রএনরজ কস্টন/ রূপান্তর 

কাযখানা  রযদ মন 
াংখ্যা ৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯২ ৯০% ৪.৫০ 

 ০৩।  

 ভানফ ম্পদ 

উন্নয়ন 

১০ [৩.১] 

 

জনফর প্ররক্ষ্টর্য ব্যফস্থা 

(টদীয় ও বফটদরক) 

[৩.১.১] প্রররক্ষ্ত জনফর 

াংখ্যা ১০ ২০৮ ১৯৮ ১৮৮ ১৭৮ ১৬৮ ১০৬৪ ১০০% ১০.০০ 

প্রকৃত অজমন= ৭৩.১০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াতা-২/৪ 

 



রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড  

(টটরাফাাংরায একটি ককাম্পানী)  

ফৎযাটন্ত কভ মম্পাদন মূল্যায়ন প্ররতটফদন (২০১৮-২০১৯ অর্ মফছয)  

পৃষ্ঠা-৩/৪ 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫  করাভ-৬ করাভ-৭ করাভ-৮ করাভ-৯ 

ককৌরগত 

 উটেশ্য  

(Strategic Objective) 

 

ককৌরগত 

উটেটশ্যয 

ভান (Weight 

of Strategic 

Objective) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

 

কভ মম্পাদন সুচক 

(Performance Indicators) 

 

একক 

 (Unit) 

 

কভ মম্পাদ

ন সূচটকয 

ভান (Weight 

of 
Performance 

Indicators) 

 রক্ষ্যভাত্রায ভান  ২০১৮-১৯    

অাধাযর্  

(Excelent) 
অরত উত্তভ 

 (Very Good) 

উত্তভ  

(Good) 

চররত ভান  

(Fair) 

চররত ভাটনয 

রনটে (Poor) 

অজমন  াধাযর্ 

ককায 

রনধ মারযত 

ককায 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফরশ্যক ককৌরগত উটেশ্যমূ  

ফারল মক কভ মম্পাদন 

চুরি ফাস্তফায়ন 

কজাযদাযকযর্ 

৩ 

২০১৭-১৮ অর্ মফছটযয ফারল মক 

কভ মম্পাদন চুরিয মূল্যায়ন 

প্ররতটফদন দারখর 

মূল্যায়ন প্ররতটফদন দারখরকৃত 

তারযখ ১ 
২৪ জুরাই 

২০১৮ 

১৯ জুরাই 

২০১৮ 

৩০ জুরাই 

২০১৮ 

৩১ জুরাই 

২০১৮ 

০১ আগস্ট 

২০১৮ 

১৫ জুরাই 

২০১৮ ১০০% 

 
১.০০ 

২০১৮-১৯ অর্ মফছটযয ফারল মক 

কভ মম্পাদন চুরিয অধ মফারল মক 

মূল্যায়ন  প্ররতটফদন উধ্বতন 

কতৃটক্ষ্য রনকে দারখর 

 মূল্যায়ন প্ররতটফদন দারখরকৃত 

তারযখ ১ 
১৩ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

১৬ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

১৭ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২০ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২১ জানুয়ারয 

২০১৯ 

৯ জানুয়ারয 

২০১৯ 
১০০% ১.০০ 

যকারয কভ মম্পাদন ব্যফস্থানা 

িরত অন্যান্য রফলটয় 

কভ মকতমা/কভ মচাযীটদয জন্য প্ররক্ষ্র্ 

আটয়াজন 

আটয়ারজত প্ররক্ষ্টনয ভয়  

জনঘো ১ ৬০ - - - - ৬০.৭২ ১০০% ১.০০ 

কাম মিরত, 

কভ মরযটফ ও 

কফায ভাটনান্নয়ন 

৯ 

ই-পাইররাং িরত ফাস্তফায়ন 

ফ্রে কডটকয ভাধ্যটভ গৃীত ডাক 

ই-পাইররাং রটস্টটভ আটরাড 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০ ৯০% ০.৯০ 

ই-পাইটর নরর্ রনস্পরত্তকৃত* % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৮ ১০০% ১.০০ 

ই-পাইটর ত্র জাযীকৃত** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৩৮ ১০০% ১.০০ 

উদ্ভাফনী উটযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

(এআইর) ফাস্তফায়ন 

নুযনতভ একটি উদ্ভাফনী 

উটযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফারয়ত 

তারযখ ১ 
৩১ রডটম্বয, 

২০১৮ 

০৭ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

১৪ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২১ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

২৮ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

৩১ 

রডটম্বয, 

২০১৮ 

১০০% ১.০০ 

রটিটজন  চাে মাড অনুমায়ী কফা 

প্রদান 

ারনাগাদকৃত রটিটজন চাে মাড 

অনুমায়ী প্রদত্ত কফা  
% ১ ৮০ ৭৫ ৭২ ৬০ ৫০ ৮০.০০ ১০০% ১.০০ 

কফা গ্রীতাটদয ভতাভত 

রযফীক্ষ্টর্য ব্যফস্থা চালুকৃত 
তারযখ ১ 

৩১ রডটম্বয, 

২০১৮ 

১৫ জানুয়ারয, 

২০১৯ 

৭ কপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

১৭ কপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

২৮ কপব্রুয়ারয, 

২০১৯ 

জুরাই’১৭ 

টত চালুকৃত 
১০০% ১.০০ 

অরবটমাগ প্ররতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 
রনরদ মষ্ট ভটয়য ভটধ্য অরবটমাগ 

রনষ্পরত্তকৃত  
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - ১০০ ১০০% ১.০০ 

রআযএর শুরুয ২ ভা পূটফ াংরিষ্ট 

কভ মচাযীয রআযএর ও ছুটি নগদায়ন 

ত্র জারয রনরিতকযর্ 

 রআযএর আটদ জারযকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০% ১.০০ 

ছুটি নগদায়ন ত্র জারযকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০% ১.০০ 

আরর্ মক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায উন্নয়ন ৫ 

অরডে আরত্ত রনষ্পরত্ত কাম মক্রটভয 

উন্নয়ন 

ব্রডীে জফাফ কপ্ররযত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫০ ৮০% ০.৪০ 

অরডে আরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৭০ ১০০% ০.৫০ 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পরত্তয ারনাগাদ 

তাররকা প্রস্তুত কযা 

স্থাফয ম্পরত্তয তাররকা 

ারনাগাদকৃত 
তারযখ ১ 

০৩ কপব্রুয়ারয 

২০১৯ 

১৭ কপব্রুয়ারয 

২০১৯ 

২৮ কপব্রুয়ারয 

২০১৯ 

২৮ ভাচ ম 

২০১৯ 

১৫ এরপ্রর 

২০১৯ 

০২ জানুয়ারয 

২০১৯ 
১০০% ১.০০ 

অস্থাফয ম্পরত্তয তাররকা 

ারনাগাদকৃত 
তারযখ ১ 

০৩ কপব্রুয়ারয 

২০১৯ 

১৭ কপব্রুয়ারয 

২০১৯ 

২৮ কপব্রুয়ারয 

২০১৯ 

২৮ ভাচ ম 

২০১৯ 

১৫ এরপ্রর 

২০১৯ 

০২ জানুয়ারয 

২০১৯ 
১০০% ১.০০ 

ফারল মক উন্নয়ন কভ মসূরচ ফাস্তফায়ন ফারল মক উন্নয়ন কভ মসূরচ ফাস্তফায়ন % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ - - ২.০০ 



রূান্তরযত প্রাকৃরতক গ্যা ককাম্পানী রররভটেড  

(টটরাফাাংরায একটি ককাম্পানী)  

ফৎযাটন্ত কভ মম্পাদন মূল্যায়ন প্ররতটফদন (২০১৮-২০১৯ অর্ মফছয)  

 
 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫  করাভ-৬ করাভ-৭ করাভ-৮ করাভ-৯ 

ককৌরগত 

 উটেশ্য  

(Strategic 

Objective) 

 

ককৌরগত 

উটেটশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম মক্রভ 

(Activities) 

কভ মম্পাদন সুচক 

(Performance Indicators) 

 

একক 

 (Unit) 

 

কভ মম্পাদন 

সূচটকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 রক্ষ্যভাত্রায ভান  ২০১৮-১৯    

অাধাযর্ 

(Excelent) 
অরত উত্তভ 

 (Very Good) 

উত্তভ  

(Good) 

চররত ভান  

(Fair) 

চররত 

ভাটনয রনটে 

(Poor) 

অজমন াধাযর্ 

ককায 

রনধ মারযত 

ককায 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

জাতীয় শুিাচায 

ককৌর ও 

তথ্য অরধকায 

ফাস্তফায়ন 

কজাযদাযকযর্ 

৩ 

জাতীয় শুিাচায কভ মরযকল্পনা ও 

রযফীক্ষ্র্ কাঠাটভা প্রর্য়ন 

জাতীয় শুিাচায কভ মরযকল্পনা ও 

রযফীক্ষ্র্ কাঠাটভা প্রর্ীত 
তারযখ ১ ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

৮, জুরাই 

২০১৮ 
১০০% ১.০০ 

রনধ মারযত ভটয়য ভটধ্য বত্রভারক 

প্ররতটফদন দারখর 

রনধ মারযত ভটয়য ভটধ্য বত্রভারক 

প্ররতটফদন দারখরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

৪ 
১০০% ১.০০ 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযর্ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০% ১.০০ 

প্রকৃত অজমন= ১৯.৮০% 

ফ মটভাে প্রকৃত অজমন= ৯২.৯০% 

 

 

 

* জনপ্রান প্ররক্ষ্র্ ম্যানুয়ার অনুমায়ী উি প্ররক্ষ্ন আটয়াজন কযটত টফ। 

**  ভরিরযলদ রফবাটগয ই-গবমাটনন্স অরধাখা টত প্রাি প্ররতটফদন। 

*** ভরিরযলদ রফবাটগয ই-গবমাটনন্স অরধাখা টত প্রাি প্ররতটফদন। 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠা-৪/৪ 


