
কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ কলাম-৮ কলাম-৯

অসাধারণ (১০০%)

ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বরপ ১.১) জত্ত্বরপকৃত লাইন 

ত্ত্বক.ত্ত্বম
১০ ৯০ ২০ ২০

ত্ত্বিমাত্ত্বিক জত্ত্বরপ ১.২) জত্ত্বরপকৃত লাইন 

ত্ত্বক.ত্ত্বম
১৫ ১০০০ ৫০০ ৫০০

ত্ত্বিমাত্ত্বিক জত্ত্বরপ ১.৩) জত্ত্বরপকৃত বর্ গ ত্ত্বক.ত্ত্বম
- - - -

অনুসন্ধান কূপ খনন ২.১) খননকৃত সংখ্যা
৬ ১ - -

উন্নয়ন কূপ খনন ২.২) খননকৃত সংখ্যা
৬ ১ - -

ওয়াকগওভার ২.৩) ওয়াকগওভার সম্পন্ন সংখ্যা
৮ ৩ ২ ২

গ্যাস উৎপাদন ২.৪) গ্যাস উৎপাত্ত্বদত ত্ত্ববত্ত্বসএফ ১২ ৩৮ ১৬.০৬০ ১৬.০৬০ -

পপট্রাত্ত্বলয়াম 

পরাডাক্টস উৎপাদন
২.৫) কনট্ডনট্সট উৎপাত্ত্বদত

ত্ত্বমত্ত্বলয়ন 

ত্ত্বলটার
৮ ৪.০ ৩.১৬০ ৩.১৬০ -

৩) মানব সম্পদ 

উন্নয়ন
১০ মানব সম্পদ উন্নয়ন ৩.১) জনবল রত্ত্বিত্ত্বিত সংখ্যা ১০ ১০০০ ১৮৩ ৪৩৯

 (ব ৈঃ , স্থৈঃ ৪৩৯)

২) জ্বালাত্ত্বনর 

অনুসন্ধান এবং 

উৎপাদন বৃত্ত্বি করা

পকৌিলর্ত 

উট্েট্ের মান   

(Weight of 

Strategic 

Objective)

বাট্পক্স এর পকৌিলর্ত উট্েেসমূহ

লিযমািা/ ত্ত্বনণ গয়ক 

মান ২০২০-২১ 

(Target/Criteria 

Value for FY 2020-

21)

৪০

কার্ গক্রম 

(Activities)

    কম গসম্পাদন সূচক        

(Performance 

Indicators)

একক 

(Unit)

২৫

চলত্ত্বত জুলাই-

ত্ত্বডট্সম্বর, ২০২০ 

মাট্সর অজগন

অজগন এর 

ত্ত্বববরণ/মন্তব্য 

(রট্য়াজট্ন আলাদা 

পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা 

র্াট্ব)

১) জ্বালাত্ত্বনর সাট্ভ গ 

কার্ গক্রম 

পজারদারকরণ

কম গসম্পাদন 

সূচট্কর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators)

বাংলাট্দি পপট্রাত্ত্বলয়াম এক্সট্লাট্রিন এন্ড পরাডাকিন পকাম্পানী ত্ত্বলত্ত্বমট্টড (বাট্পক্স) 

 ২০২০-২০২১ অর্ গ বছট্রর ষান্মামাত্ত্বসক (জুলাই-ত্ত্বডট্সম্বর , ২০২০) কম গসম্পাদন মূল্যায়ণ রত্ত্বতট্বদন

কলাম-৪

পকৌিলর্ত 

উট্েট্ে 

(Strategic 

Objective)

চলত্ত্বত (২০২০-

২১) অর্ গবছট্রর 

ক্রমপুত্ত্বিভুত 

অজগন



কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৫ কলাম-৬ কলাম-৭ কলাম-৮ কলাম-৯

অসাধারণ (১০০%)

পকৌিলর্ত 

উট্েট্ের মান   

(Weight of 

Strategic 

Objective)

লিযমািা/ ত্ত্বনণ গয়ক 

মান ২০২০-২১ 

(Target/Criteria 

Value for FY 2020-

21)

কার্ গক্রম 

(Activities)

    কম গসম্পাদন সূচক        

(Performance 

Indicators)

একক 

(Unit)

চলত্ত্বত জুলাই-

ত্ত্বডট্সম্বর, ২০২০ 

মাট্সর অজগন

অজগন এর 

ত্ত্বববরণ/মন্তব্য 

(রট্য়াজট্ন আলাদা 

পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা 

র্াট্ব)

কম গসম্পাদন 

সূচট্কর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators)

কলাম-৪

পকৌিলর্ত 

উট্েট্ে 

(Strategic 

Objective)

চলত্ত্বত (২০২০-

২১) অর্ গবছট্রর 

ক্রমপুত্ত্বিভুত 

অজগন



11.56





কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৫ কলাম-৭

ককৌশলগত  উদ্দেশ্য কার্ যক্রম কম যসম্পাদন  সুচক একক
কম যসম্পাদন  সূচদ্দকর  

মান

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলতত মান
চলতত মাদ্দনর 

তনদ্দে

(Excellent) (Very good) (Good) (Fair) (Poor)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

[১.১.১] এতিএ’র সকল ত্রৈমাতসক 

প্রততদ্দেদন ওদ্দেেসাইদ্দে প্রকাতশত
সংখ্যা ২ ৪ - - ২

[১.১.২] এতিএ টিদ্দমর মাতসক 

সভা অনুতিত
সংখ্যা ১ ১২ ১১ - ৬

[১.২.১] মততেতনমে সভা অনুতিত সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ২

[১.৩.১]অেতিতকরণ সভা 

আদ্দোতিত
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ২

[১.৪.১]অেতিতকরণ সভা 

আদ্দোতিত
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ২

[১.৫.১]  ত্রৈমাতসক প্রততদ্দেদন 

কপ্রতরত
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২

[২.১]ই-নতি 

োস্তোেন

[২.১.১] ই-নতিদ্দত কনাে 

তনষ্পতত্তকৃত
% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৫৭.৮

[২.২] উদ্ভােনী /ক্ষুদ্র 

উন্নেন উদ্দযাগ 

োস্তোেন

[২.২.১] নূন্যতম একটি উদ্ভােনী 

/ক্ষুদ্র উন্নেন উদ্দযাগ চালুকৃত
সংখ্যা ২ ১৫/০২/২০২১ ১৫-৩-২১- ১৫/০৪/২০২১ ১৫/০৫/২০২১

[২.৩.১] প্রদ্দতেক  কম যচাতরর িন্য 

প্রতশক্ষণ আদ্দোতিত
িনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৩.৪৮

[২.৩.২] ১০ম কেড ও 

তদুর্ধ্যপ্রদ্দতেককম যচারীদ্দক এতিএ 

তেষদ্দে  প্রদত্ত প্রতশক্ষণ

িনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - ০.৩১

[২.৪] এতিএ 

োস্তোেদ্দন প্রদ্দনাদনা 

প্রদান

[২.৪.১] নুেনতম একটি আওতাধীন 

দপ্তর/ একিন কম যচারীদ্দক এতিএ 

োস্তোেদ্দনর িন্য প্রদ্দনাদনা প্রদানকৃত

সংখ্যা ১ ১ - - - -

[২] কম যসম্পাদদ্দন 

গততশীলতা আনেন ও 

কসোর মান বৃতি

কলাম-৪ কলাম-৬

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)

লক্ষেমাৈার  মান - ২০২০-২১

োদ্দিক্স এর আেতশ্যক ককৌশলগত উদ্দেশ্যসমূি

১১

[১] দাপ্ততরক কম যকাদ্দে 

স্বচ্ছতা বৃতি ও িোেতদতি 

তনতিতকরণ

[২.৩] কম যচারীদ্দদর 

প্রতশক্ষণ প্রদান

[১.১] োতষ যক 

কম যসম্পাদন চুতি 

োস্তোেন

         অিযন         

জুলাই-তডদ্দসম্বর   (২০২০)(Strategic 

Objectives)

(Activities) (Performance 

Indicators)

(Unit) (Weight of 

performance 

Indicators)

৮



কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৫ কলাম-৭

ককৌশলগত  উদ্দেশ্য কার্ যক্রম কম যসম্পাদন  সুচক একক
কম যসম্পাদন  সূচদ্দকর  

মান

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলতত মান
চলতত মাদ্দনর 

তনদ্দে

(Excellent) (Very good) (Good) (Fair) (Poor)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

কলাম-৪ কলাম-৬

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)

লক্ষেমাৈার  মান - ২০২০-২১

         অিযন         

জুলাই-তডদ্দসম্বর   (২০২০)(Strategic 

Objectives)

(Activities) (Performance 

Indicators)

(Unit) (Weight of 

performance 

Indicators)

[৩.১] োতষ যক ক্রে 

িতরকল্পনা োস্তোেন

[৩.১.১] ক্রে িতরকল্পনা অনুর্ােী 

ক্রে সম্পাতদত
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ -

[৩.২] োতষ যক উন্নেন 

কম যসূতচ 

(এতডতি)/োদ্দিে 

োস্তোেন

[৩.২.১] োতষ যক উন্নেন কম যসূতচ 

(এতডতি) /োদ্দিে োস্তোতেত
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ -

[৩.৩] অতডে আিতত্ত 

তনষ্পতত্ত কার্ যক্রদ্দমর 

উন্নেন

[৩.৩.১] অতডে আিতত্ত তনষ্পতত্তকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ৪৩

[৩.৪] 

িালনাগাদকৃতস্থাের ও 

অস্থাের সম্পতত্তর 

তাতলকা উধ যতন 

অতিদ্দস কপ্ররণ

[৩.৪.১] িালনাগাদকৃত স্থাের ও 

অস্থাের সম্পতত্তর তাতলকা উধ যতন 

অতিদ্দস কপ্রতরত

সংখ্যা ১ ১৫/১২/২০২০ ১৪/০১/২০২১ ১৫/০২/২০২১ ১২/০৮/২০২০

[৩] আতি যক ও সম্পদ 

ব্যেস্থািনার উন্নেন
৬



কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৫ কলাম-৭

ককৌশলগত  উদ্দেশ্য কার্ যক্রম কম যসম্পাদন  সুচক একক
কম যসম্পাদন  সূচদ্দকর  

মান

অসাধারণ অতত উত্তম উত্তম চলতত মান
চলতত মাদ্দনর 

তনদ্দে

(Excellent) (Very good) (Good) (Fair) (Poor)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

কলাম-৪ কলাম-৬

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective)

লক্ষেমাৈার  মান - ২০২০-২১

         অিযন         

জুলাই-তডদ্দসম্বর   (২০২০)(Strategic 

Objectives)

(Activities) (Performance 

Indicators)

(Unit) (Weight of 

performance 

Indicators)


