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১২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ 



 

৩ 

  

 

 

উপক্রমরিকা (Preamble) 

 
 

সিকারি েপ্তি/সাংস্থাসমূদহি রারৈষ্ঠারনক েক্ষৈা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছৈা ও জবাবরেরহ পজািোি কিা, সুশাসন 

সাংহৈকিি এবাং সম্পদেি র্থার্থ ব্যবহাি রনরিৈকিদিি মােদম রূপকল্প ২০২১ এি র্থার্থ 

বাস্তবায়দনি লদক্ষয- 

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাাংলাদেশ পপদরারলয়াম এক্সদলাদিশন এন্ড পরাডাকশন পকাম্পানী রলিঃ (বাদপক্স) 

এবাং 

পচয়ািম্যান, বাাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খরনজ সম্পে কিদপাদিশন (পপদরাবাাংলা) এি মদে ২০২০ সাদলি 

…… জুলাই … মাদসি ……২৯…… ৈারিদখ এই কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষরিৈ হল। 

এই চুরিদৈ স্বাক্ষিকািী উিয়পক্ষ রনম্নরলরখৈ রবষয়সমূদহ সম্মৈ হদলন: 

 



 

 

বাদপক্স এি কম িসম্পােদনি সারব িক রচত্র 

(Overview of the Performance of the BAPEX) 

 

সাম্প্ররৈক অজিন, চযাদলঞ্জ এবাং িরবষ্যৎ পরিকল্পনা 
 

সাম্প্ররৈক বছিসমূদহি (৩ বছি) রধান অজিনসমূহ: 

বিগত ৩ িছরে ৬টি অনুসন্ধান কূপ (র ালা নর্ থ-১, শাহিাজপুে ইস্ট-১, কসিা-১, সালদা নর্ থ-১, সসমুতাাং সাউর্-১ ও শ্রীকাইল ইষ্ট-১) 

খনন সম্পন্ন হরেরছ। তন্মরে স ালা নর্ থ -১ এিাং শাহিাজপুে ইস্ট-১ কূপ হরত দদবনক স াট ৫০ ব বলেন ঘনফুট গ্যাস িাবিবজিক ারি 

সেিোরহে লরযি ক বিশন কো হরেরছ। শ্রীকাইল ইষ্ট-১ এ সফল ারি খনন সম্পন্ন হরেরছ এিাং িাবিবজিক ারি উরতালনর াগ্য 

গ্যারসে অবিত্ব পাওো সগরছ। িতথ ারন কূপটি ১২.৫ এ এ এসবসএফবি গ্যাস উৎপাদনয  কো হরেরছ। কসিা-১, সালদা নর্ থ-১ ও 

সসমুতাাং সাউর্-১ এ গ্যাস এে উপবিবত র্াকরলও িাবিবজিক ারি উরতালনর াগ্য গ্যাস পাওো  ােবন। ৯ (নে)টি ওোকথও াে (বততাস-

১৫, ৬ ও ৯ শাহিাজপুে-১, সিগ গঞ্জ-৩, হবিগঞ্জ-১, দকলাশটিলা-১, িাখোিাদ-১ ও নেবসাংদী-১) কা থক্র  সম্পন্ন হরেরছ। িারপক্স এে 

আওতাধীন শাহিাজপুে-২, ৪ ও সিগ গঞ্জ-৩ কূপ হরত দদবনক ৫৬.৫ ব বলেন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন কো হরে। রূপকল্প-১০ প্রকরল্পে 

আওতাে ১টি ওয়াকিওিাি রিগ (XJ650T) ক্রয় কিা হদয়দছ। জরিপ কার্ িক্রদমি আওৈায় ২৬০ লাইন রক: রম: ভূৈারিক জরিপ, 

৫২২৫ লাইন রক. রম. রিমারত্রক এবাং ৭৫০ বগ ি রক. রম. রত্রমারত্রক জরিপ সম্পন্ন হদয়দছ। এছাড়াও সব িদমাট ১১৫ রবরসএফ গ্যাস এবাং 

১৭ রম.রল কনদডনদসট উৎপারেৈ হদয়দছ।  দযতা বৃবিে লরযি সি থর াট ৬১১৯জন কম িকৈিা ও ক থচােীরক  প্রবশযি প্রদান কো হরেরছ। 

 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ: 

বাদপক্স অনুসন্ধান কার্ িক্রদমি রাথরমক ধাপ অরৈক্রম কদি অদপক্ষাকৃৈ জটিল ভূগাঠরনক ধাদপ রিৈীয় পর্ িাদয় পোপ িন কদিদছ। ফদল এ 

পর্ িাদয় অনুসন্ধান কার্ িক্রম সুষ্ঠুিাদব পরিচালনা কিাি লদক্ষয এক্সদলাদিশন এন্ড পরাডাকশন সফট্ওয়যাি ও হাড িওয়যািসহ ওয়াকি-

এদসারসদয়শন এি মােদম এক্সদলাদিশন এি জটিল পর্ িায় পমাকাদবলা কিা একটা বড় চযাদলঞ্জ। পাশাপারশ গ্যাদসি চারহো পূিদি পকান 

গ্যাস পক্ষত্র আরবস্কাদিি পি রফল্ড এযাদরইজ কদি পক্ষদত্রি মজুে সম্পদকি র্থার্থ মূল্যায়ন সাদপদক্ষ রফল্ড পডদিলপদমন্ট লযান (FDP) 

এি আওৈায় গ্যাস উৎপােন কিাটা আি একটি চযাদলঞ্জ। রবরিন্ন পেরসয়ালাইদজশদনি পক্ষদত্র পেশী/রবদেশী উপদেষ্টা রনদয়াগ কিি 

বাদপক্স কর্তিক গৃহীৈ/রস্তারবৈ কম ি-পরিকল্পনা বাস্তবায়দনি পক্ষদত্র বড় চযাদলঞ্জ। এছাড়াও তবরশক পকারিড-১৯ মহামািীি ফদল স্বাস্থয 

রবরধ পমদন রিরলাং রফদল্ড কাজ কিা বৈিমান পরক্ষাপদট অৈযন্ত ঝুঁরকপূি ি এবাং খনন মালামাল রবদেশ পথদক সময়মৈ সিবিাহ কিাটা 

একটি চযাদলঞ্জ। 

িরবষ্যৎ পরিকল্পনা: 

বৈিমান সিকাদিি রনব িাচনী ইশদৈহাি, ২০১৮ এ িবি থত লযি ও পবেকল্পনা, সটকসই উন্নেন অব ষ্ট (SDG),  ৭  পঞ্চিাবষ থক 

পবেকল্পনা,  ন্ত্রিালে কর্তথক গৃহীত নীবত ালা/দবলল, সেকারেে অন্যান্য সকৌশলপত্র, িারজট ও স রে স রে সেকাে কর্তথক গৃহীত 

বিব ন্ন ক থসূচী এিাং সিকাি প ারষৈ রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়দন বাদপক্স কর্তিক পৈল/গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উৎপােদন ২০১৫-২০২১ 

সময়কাদল রবরিন্ন পরিকল্পনা গ্রহি কিা হদয়দছ। গ্যাদসি িরবষ্যৎ চারহো পমটাদনাি লদক্ষয ভূ-ৈারিক জরিপ ৫৭০ লাইন রক.রম., 

রিমারত্রক জরিপ ১২৮০০ লাইন রক.রম. এবাং রত্রমারত্রক জরিপ ২৮৪০ বগ ি রক.রম. সম্পন্ন কিা হদব। গ্যাদসি মজুে বৃরদ্ধি জন্য অনুসন্ধান 

কার্ িক্রম অব্যাহৈ আদছ। পেদশি ক্রমবধ িমান গ্যাদসি চারহো পমটাদনাি লদক্ষয বাদপক্স কর্তিক ২০২১ সাদলি মদে পমাট ৪২টি কূপ (১২টি 

অনুসন্ধান কূপ, ০৭টি উন্নয়ন কূপ এবাং ২৩টি কূদপি ওয়াকিওিাি) খনন কিাি পরিকল্পনা কিা হদয়দছ। র্া সাইসরমক ৈথ্য-উপাদেি 

উপি রিরে কদি অনুসন্ধান কূদপি সাংখ্যা হ্রাস/বৃরদ্ধ হদৈ পাদি। এছাড়া অনুসন্ধান কূদপি সাফদল্যি উপি রিরে কদি উন্নয়ন কূদপি 

সাংখ্যা হ্রাস/বৃরদ্ধ হদৈ পাদি। আিও উদেখ্য, সাইসরমক ৈথ্য-উপাে রবস্তারিৈ রবদেষদিি পি কূদপি সাংখ্যাি সাদথ সময়কালও 

পরিবরৈিৈ হদৈ পাদি এবাং সিকারি রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী কম িপরিকল্পনাটি পরিবরৈিৈ/সাংদশারধৈ হদৈ পাদি। এ সকল কূপ হদৈ আনুমারনক 

তেরনক ১৬৫ রমরলয়ন  নফুট অরৈরিি গ্যাস উৎপােন হদব বদল আশা কিা র্ায়। 

২০২০-২১ অথ িবছদিি সম্ভাব্য রধান অজিনসমূহ:  

 ভূৈারিক জরিপ-৯০ লাইন রক. রম. (িান্দেিন ভূগঠন); 

 রিমারত্রক জরিপ-১০০০ লাইন রক. রম. (ব্লক -১০ এিাং ব্লক- ১৫ ও ২২); 

 অনুসন্ধান কূপ খনন-১টি (জবকগঞ্জ-১); এিাং 

 উন্নয়ন কূপ খনন-১টি (বসরলট-৯); এবাং  

 ওয়াকিওিাি-৩টি (বাদপক্স এে ২টি শাহিাজপুে-৩ ও শ্রীকাইল-৪, বিবজএফবসএল এে ১টি বততাস- ১৩); 

 পমাট গ্যাস উৎপােন-৩৮.০ রবরসএফ এবাং 

 পমাট কনদডনদসট উৎপােন-৪.০ রম. রল.। 

 
৪ 



 

পসকশন-১: 

 

 

বাদপক্স এি রূপকল্প (Vision), অরিলক্ষয (Mission), পকৌশলগৈ উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) এবাং 

কার্ িাবরল (Functions): 

 

১.১  রূপকল্প (Vision):  

পটকসই অথ িননরৈক রবৃরদ্ধ অজিদনি লদক্ষয তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান ও উদোলদন শীষ িস্থানীয় জাৈীয় ররৈষ্ঠান রহসাদব 

সক্ষমৈা অজিন কিা। 

 

১.২  অরিলক্ষয (Mission): 

 কারিগরি ও আরথ িকিাদব স্বয়াংসম্পূি ি এবাং আন্তজিারৈক মানসম্পন্ন ররৈষ্ঠান রহসাদব বাদপক্সদক ররৈষ্ঠা কিা 

এিাং 

 ভূৈারিক, ভূপোরথ িক, খননসহ রবরিন্ন কার্ িক্রদমি মােদম তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান, উদোলন ও উৎপােন 

কার্ িক্রম সফলৈাি সাদথ পরিচালনা কিা। 

 

১.৩  পকৌশলগৈ উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১.৩.১ পকৌশলগৈ উদেশ্যসমূহ 

১. জ্বালারনি সাদি ি কার্ িক্রম পজািোি কিি; 

২. জ্বালারনি অনুসন্ধান এবাং উৎপােন বৃরদ্ধ কিাএবাং 

৩. মানব সম্পে উন্নয়ন। 
 

১.৩.২ আবরশ্যক পকৌশলগৈ উদেশ্যসমূহ 

১. োপ্তরিক কম িকাদে স্বচ্ছৈা বৃরদ্ধ ও জবাবরেরহ রনরিৈকিি; 

২. কম িসম্পােদন গরৈশীলৈা আনয়ন ও পসবাি মান বৃরদ্ধ এবাং 

৩. আরথ িক ও সম্পে ব্যবস্থাপনাি উন্নয়ন।  

 

১.৪  কার্ িাবরল (Functions): 

1. তৈল/গ্যাস অনুসন্ধাদনি লদক্ষয নতুন সম্ভাবনাময় ভূগঠন এবাং এলাকা সনািসহ সাংরেষ্ট কার্ িারে সম্পন্ন কিা;  

2. ভূৈারিক, রিমারত্রক ও রত্রমারত্রক জরিপ কার্ িক্রম পরিচালনাসহ সাংরেষ্ট কার্ িারে সম্পন্ন কিা; 

3. ওয়াকিওিািসহ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খনন পরিচালনাসহ সাংরেষ্ট কার্ িারে সম্পন্ন কিা; 

4. পকাম্পানীি রনজস্ব গ্যাস পক্ষত্র হদৈ রনিবরচ্ছন্নিাদব গ্যাস উৎপােন রনরিৈসহ সাংরেষ্ট কার্ িারে সম্পন্ন কিা; 

5. রবরিন্ন ধিদনি জরিপ, অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খনন সম্পরকিৈ উন্নয়ন রকল্প বাস্তবায়নসহ সাংরেষ্ট কার্ িারে 

সম্পন্ন  কিা এবাং 

6. রবরিন্ন জাৈীয় ও আন্তজিারৈক পকাম্পারনি সাদথ নানান ধিদিি পসবামূলক এবাং পর্ৌথ সহদর্ারগৈা 

চুরিসম্পােনসহ সাংরেষ্ট কার্ িারে সম্পন্ন কিা। 

 

 

 

৫ 



 

 

পসকশন-২ 
 

রবরিন্ন কার্ িক্রদমি চূড়ান্ত ফলাফল/রিাব (Outcome/Impact) 

 
 

চূড়ান্ত ফলাফল/রিাব 

(Outcome/Impact) 

কম িসম্পােন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

রকৃৈ অজিন 

লক্ষযমাত্রা 

২০২০-২১ 

রদক্ষপি 

বনধ থাবেত লযি  াত্রা  

অজথরনে সযরত্র 

স ৌর্ ারি দাবেত্বপ্রাপ্ত 

 ন্ত্রিালে/বি াগ/সাংিা

সমূরহে না  

উপােসূত্র 

(Source of 

Data) 

২০১৮-১৯ *২০১৯-২০ 
 ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

গ্যারসে  জুদ ও উৎপাদন 
বৃবি  

গ্যাস 

উৎপাদরনে 

পবে ান বৃবি 

বিবসএফ ৪২.২৯ ৩৬.২৪ ৩৮.০০ ৪০.০০ ৪২.০০ 

১। জ্বালানী ও খবনজ    

    সম্পদ বি াগ 

২। বিদ্যিৎ বি াগ  

৩। পবেকল্পনা  

     কব শন 

৪। পবেরিশ ও িন  

     ন্ত্রিালে  

৫। অর্ থ  ন্ত্রিালে  

৬। সপররািাাংলা 

এ  আই এস,  াবসক 

প্রবতরিদন, িাবষ থক 

প্রবতরিদন ইতিাবদ।  

কনরিনরসট 

উৎপাদরনে 

পবে ান বৃবি 

ব .বল. ৬.৪ ৫.৪৮ ৪.০ ৪.০০ ৩.৫০ 

           
*সামরয়ক।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ 

 
 



 

পকৌশলগৈ উদেশ্য, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

 

পকৌশলগৈ 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

পকৌশলগৈ 

উদেদশ্যি 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

গিনা 

পদ্ববত 

(Calcula

tion 

method) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকি মান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

রকৃৈ অজিন 
লক্ষযমাত্রা/ক্রাইদটরিয়া মান ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

রদক্ষপি 

(Projection) 
২০২১-২২ 

রদক্ষপি 

(Projection) 
২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ *২০১৯-২০  

অসাধািি 
অরৈ 

উেম 
উেম চলরৈ মান 

চলরৈ মাদনি 

রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

বাদপক্স এি পকৌশলগৈ উদেশ্যসমূহ 

১) জ্বালারনি সাদি ি 

কার্ িক্রম 

পজািোিকিি 

২৫ 

১.১) ভূৈারিক 

জরিপ 
জরিপকৃৈ স বি 

লা. রক. 

রম. 
১০ ৮০ ৯৩ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ৯৫ 

১.২) রিমারত্রক  জরিপকৃৈ 
স বি  লা. রক. 

রম. 
১৫ ২১৯০ ০ ১০০০ ৮০০ ৬৫০ ৫৫০ ৪০০ ১০০০ ১২০০ 

১.৩) রত্রমারত্রক জরিপকৃৈ 
স বি  বগ ি. 

রক. রম. 
- ৫০ ২০০ - - - - - ৪০০ ৪০০ 

২) জ্বালারনি 

অনুসন্ধান এবাং 

উৎপােন বৃরদ্ধ 

কিা 

৪০ 

২.১) অনুসন্ধান 

কূপ খনন 
খননকৃৈ কূপ  

স বি 
সাংখ্যা ৬ ২ ১ ১ ১ - - - ২ ২ 

২.২) উন্নয়ন কূপ 

খনন 

খননকৃৈ কূপ 

 

স বি 
সাংখ্যা ৬ ০ ০ ১ ১ - - - ১ ২ 

২.৩) ওয়াকিওিাি 
ওয়াকিওিাি 

সম্পন্ন 

স বি 
সাংখ্যা ৮ ৪ ১ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

২.৪) গ্যাস 

উৎপােন 
গ্যাস উৎপারেৈ 

স বি 
রবরসএফ ১২ ৪২.২৯ ৩৬.২৪ ৩৮ ৩৫ ৩৩ ৩২ ৩১ ৪০ ৪২ 

২.৫) পপদরারলয়াম 

পরাডাক্টস 

উৎপােন 

কনদডনদসট 

উৎপারেৈ 

স বি রমরলয়ন 

রলটাি 
৮ ৬.৪ ৫.৪৮ ৪.০ ৩.৫ ৩.০ ২.৮ ২.৫ ৪.০ ৩.৫ 

৩) মানব সম্পে 

উন্নয়ন 
১০ 

৩.১) মানব 

সম্পে উন্নয়ন 
ররশক্ষি গ্রহি 

স বি 
সাংখ্যা ১০ ২৪২৪ ১৮৬২ ১০০০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৬৫০ ৯০০ ১০০০ 

           
*সামরয়ক।  

৭ 

 



বাদপক্স এি আবরশ্যক পকৌশলগৈ উদেশ্যসমূহ 

পকৌশলগৈউদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

পকৌশলগৈ 

উদেদশ্যি মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােনসুচক 

(Performance Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােন 

সূচদকি মান 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

লক্ষযমাত্রাি মান ২০২০-২১ 

অসাধািি 

(Excellent) 

অরৈ উেম 

(Very 

Good) 

উেম 

(Good) 

চলরৈ 

মান 

(Fair) 

চলরৈ 

মাদনি রনদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

বাদপক্স এি আবরশ্যক পকৌশলগৈ উদেশ্যসমূহ 

[১] োপ্তরিক কম িকাদন্ড 

স্বচ্ছৈা বৃরদ্ধ ও জবাবরেরহ 

রনরিৈকিি 

১১ 

[১.১] িাবষ থক ক থসম্পাদন চুবি (এবপএ) িািিােন। 

[১.১.১] এরপএ’ি সকল তত্রমারসক 

প্রবতরিদন ওরেিসাইরট প্রকাবশত 
সাংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এরপএ টিদমি মারসক সিা অনুরষ্ঠৈ সাংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২] শুিাচাে/উত  চচ থাে বিষরে অাংশীজনরদে সরে 

 তবিবন ে 
[১.২.১] মৈরবরনময় সিা অনুরষ্ঠৈ সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অব র াগ প্রবতকাে ব্যিিা বিষরে  সসিাগ্রহীতা 

/অাংশীজনরদে অিবহতকেি 
[১.৩.১]অবরহৈকিি সিা আদয়ারজৈ 

সাংখ্যা ২ ৪ ৪ ৪ - 
- 

[১.৪] সসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত বিষরে  সসিাগ্রহীতারদে 

অিবহতকেি  
[১.৪.১]অবরহৈকিি সিা আদয়ারজৈ   

সাংখ্যা ২ ৪ ৪ ৪ 
 

- 

[১.৫] তথ্য িাতােন হালনাগাদ সাংক্রান্ত দত্র াবসক 

প্রবতরিদন উর্ধ্থতন কর্তথপরযে বনকট সপ্রেি 
[১.৫.১]  দত্র াবসক প্রবতরিদন সপ্রবেত 

সাংখ্যা ২ ৪ ৪   
 

[২] কম িসম্পােদন 

গরৈশীলৈা আনয়ন ও 

পসবাি মান বৃরদ্ধ 

৮ 

[২.১]ই-নরথ বাস্তবায়ন [২.১.১] ই-নরথদৈ পনাট রনষ্পরেকৃৈ 
% 

২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদযাগ বাস্তবায়ন 
[২.২.১] নূন্যৈম একটি উদ্ভাবনী /ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উদযাগ চালুকৃৈ 

সাংখ্যা 
২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১- ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] কম িচািীদেি ররশক্ষি রোন 

[২.৩.১] প্ররতিক  ক থচাবেে জন্য প্রবশযি 

আরোবজত 
জন ন্টা ২ ৪০ 

৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০  সগ্রি ও 

তদ্যর্ধ্থপ্ররতিকক থচােীরক এবপএ বিষরে  

প্রদত প্রবশযি 

জন ন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এরপএ বাস্তবায়দন রদনােনা রোন 

[২.৪.১] নুযনৈম একটি আওৈাধীন েপ্তি/ 

একজন কম িচািীদক এরপএ বাস্তবায়দনি জন্য 

রদনােনা রোনকৃৈ 

সাংখ্যা ১ ১ - - - - 

[৩] আরথ িক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনাি উন্নয়ন 
৬ 

[৩.১] বারষ িক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন 
[৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুর্ায়ী ক্রয় 

সম্পারেৈ 
% ১ ১০০ 

৯০ ৮০ - - 

[৩.২] বারষ িক উন্নয়ন কম িসূরচ (এরডরপ)/বাদজট বাস্তবায়ন 
[৩.২.১] বারষ িক উন্নয়ন কম িসূরচ (এরডরপ) 

/বাদজট বাস্তবারয়ৈ 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অবিট আপবত বনষ্পবত কা থক্রর ে উন্নেন [৩.৩.১] অবিট আপবত বনষ্পবতকৃত % ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালনাগাদকৃতিািে ও অিািে সম্পবতে তাবলকা 

উধ থতন অবফরস সপ্রেি 

[৩.৪.১] হালনাগাদকৃত িািে ও অিািে 

সম্পবতে তাবলকা উধ থতন অবফরস সপ্রবেত 
তাবেখ ১ ১৫-১২-২০ ১৪-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 

৮





 

সংয োজনী-১ 

 

শব্দসংযেপ 

(Acronyms) 

 

ক্রমিক নং শব্দ সংযেপ বর্ ণনো 

১. বোযপক্স 
বোংলোযেশ পপযরোমলয়োি এক্সযলোযেশন এন্ড পরোডোকশন পকোম্পোনী 

মলমিযেড। 

২. মজমডএফ গ্যোস পডভলপযিন্ট ফোন্ড 

৩. লোইন মক.মি. লোইন মকযলোমিেোে 

৪. বর্ ণ মক.মি. বর্ ণ মকযলোমিেোে 

৫. এিএিএসমসএফমড মিমলয়ন স্ট্যোন্ডোড ণ মকউমবক মফে পোে পড 

৬. মবমসএফ মবমলয়ন মকউমবক মফে 

৭. মি.মল. মিমলয়ন মলেোে 

৮. এিআইএস ম্যোযনজযিন্ট ইনফেযিশন মসযস্ট্ি 

৯. মপআেএল প োষ্ট রিটোয়োিমেন্ট রিভ 

১০. রির র  পিমভি মেন্ট প্রমেক্ট পপ্রোম োেোি/মপ্রোফিেো 

১১. র রিআি প্রমেক্ট কেরিশন রিম োট ট 

১২. এিআইর  স্মি ইেপ্রুভমেন্ট প্রমেক্ট 

১৩. রেটিরিএি গ্যোি ট্রোন্সরেশন পকোম্পোনী রিরেমটি 

১৪. আইএেইরি ইেরিমেমন্টশন, েরনটরিিং এন্ড ইভোল্যুময়শন রিরভশন 

১৫. এইচআিএে রিউম্যোন রিমিোি ট ম্যোমনেমেন্ট 

১৬. রিরিরি িোিংিোমেশ করম্পউটোি কোউরন্সি 

১৭. রিটিরিএি িোিংিোমেশ পটরিকরেউরনমকশন পকোম্পোনী রিরেমটি 

১৮. এিরিরে িোিমটইন্যোিি পিমভমি মেন্ট প োি 

 

১০ 
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কি ণসম্পোেন সূচকসমূহ, বোস্তবোয়নকোেী কো ণোলয়সমূহ এবং পমেিোপ পদ্ধমি-এে মববের্ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১ 

ক্রমিক 

নম্বে 
কো ণক্রি কি ণসম্পোেন সূচক কো ণক্রযিে মববের্ 

বোস্তবোয়নকোেী 

অনুমবভোর্, অমিশোখো, 

শোখো 

 

প্রেত্ত প্রেোনক পমেিোপযকে উপোত্ত সূত্র 

১ 

ভূিোমিক জমেপ জমেপকৃি 

িোন্দিিন এিোকোি িোন্দিিন ভূ ঠমন পেোট – 

৯০ িোইন রক.রে. ভূতোরিক েরি  িম্পন্ন কিো 

িমি। 

ভূিোমিক মবভোর্, 

বোযপক্স 

িোমসক রমিযবেন, 

চুড়োন্ত ভূিোমিক 

রমিযবেন। 

এিআইএস রমিযবেন, বোমষ ণক 

রমিযবেন 

মিিোমত্রক জমেপ জমেপকৃি 

ব্লক -১০ এিিং ব্লক-১৫ ও ২২ এ পেোট -১০০০ 

িোইন রক.রে. রিেোরিক েরি  িম্পন্ন কিো 

িমি। 

ভূপেোমথ ণক মবভোর্, 

বোযপক্স 

আইএেইরি 

প্ররতমিেন, প্রকল্প 

এিোকোি  রিেশ টন 

প্ররতমিেন। 

এিআইএস রমিযবেন, বোমষ ণক 

রমিযবেন 

২ 

অনুসন্ধোন কূপ 

খনন 
খননকৃি েরক ঞ্জ-১ এ অনুিন্ধোন কূ  খনন কিো িমি। রিোনি 

খনন/রযকৌশল/ 

ভূিোমিক/ পেকমনকযোল 

সোমভ ণযসস/ রশোসন 

এবং মহসোব ও অথ ণ 

মবভোর্সহ সকল 

মবভোর্, বোযপক্স 

 

আইএেইরি 

প্ররতমিেন, প্রকল্প 

এিোকোি  রিেশ টন 

প্ররতমিেন, 

র রিআি। 

এিআইএস, িোমসক রমিযবেন, 

বোমষ ণক রমিযবেন, মডমপমপ, 

আইএিইমড মেযপোে ণ, মপমসআে 

ইিযোমে 

উন্নয়ন কূপ খনন খননকৃি রিমিট-৯ এ উন্নয়ন কূ  খনন কিো িমি। 

ওয়োকণওভোে 

 

ওয়োকণওভোে 

সম্পন্ন 

িোম ক্স এি শোিিোেপুি-৩ ও শ্রীকোইি-৪ এিিং 

রিরেএফরিএি এি রততোি-১৩ এ ওয়োকণওভোে 

কো ণক্রি কেো হযব। 

গ্যোস উৎপোেন গ্যোস উৎপোমেি িোম ক্স এি িোিেোনেী, পফঞ্চু ঞ্জ, শোিিোেপুি, 

শ্রীকোইি, পিমুতোিং, সুন্দিপুি, পি ে ঞ্জ গ্যোি 

পেি িমত গ্যোি ও কনমিনমিট উৎ োরেত 

িমি। 

রিোনি উৎপোেন/ 

রশোসন/ মহসোব ও অথ ণ 

মবভোর্সহ সকল 

মবভোর্, বোযপক্স 

েোরিক প্ররতমিেমনি 

কর । 
এিআইএস রমিযবেন, বোমষ ণক 

রমিযবেন 
পপযরোমলয়োি 

পরোডোক্টস 

উৎপোেন 

কনযডনযসে 

উৎপোমেি 

 

৩ 
িোনব সম্পে 

উন্নয়ন 
জনবল রমশমেি 

িোম ক্স এি কে টকতটোমেি আিও উন্নত প্ররশেণ 

প্রেোন কিো িমি। 

এইচআেএি 

উপমবভোর্, পমেকল্পনো 

মবভোর্, বোযপক্স 

অরফি আমেশ, 

প্ররশেন তোরিকো, 

প্ররতমিেমনি কর  

এিআইএস রমিযবেন, বোমষ ণক 

রমিযবেন 



 

িিংম োেনী ৩   

কি ণসম্পোেন লেযিোত্রো অজণযনে পেযত্র িোঠ প ণোযয়ে অন্যোন্য কো ণোলযয়ে মনকেসুমনমে ণষ্ট চোমহেো 

 

প্ররতষ্ঠোমনি নোে িিংরিষ্ট কো ণক্রি 

 

কে টিম্পোেন সূচক উক্ত প্ররতষ্ঠোমনি রনকট চোরিেো/প্রতুোশো চোরিেো/প্রতুোশোি 

প ৌরক্তকতো 

প্রতুোশো পূিণ নো িমি 

িম্ভোব্য প্রভোি 

জ্বোিোরন ও খরনে িম্পে 

রিভো  

(১.১) ভূিোমিক জমেপ (১.১) জমেযপে পমেিোর্ প্রশোিরনক অনুমেোেন িিকোরি রনয়ে অনু োয়ী ততি/গ্যোি অনুিন্ধোন 

ব্যিত িমি 

 রিকল্পনো করেশন (১.২) মিিোমত্রক জমেপ (১.২) জমেযপে পমেিোর্ এরির  িিোদ্দ িিকোরি রনয়ে অনু োয়ী 

অর্ টননরতক িম্পকট 

রিভো  

(১.৩) মত্রিোমত্রক জমেপ (১.৩) জমেযপে পমেিোর্ অর্ ট িিোদ্দ এিিং অনুমেোেন িিকোরি রনয়ে অনু োয়ী 

অর্ ট রিভো  (২.১) অনুসন্ধোন কূপ খনন (২.১) কূপ খনন  

নতুন ততি/গ্যোিমেি 

আরিষ্কোি ব্যিত িমত 

 োমি 

 রিমিশ অরিেপ্তি (২.২) উন্নয়ন কূপ খনন (২.২) কূপ খনন  রিিশ ত ছোড় ি প্রেোন িিকোরি রনয়ে অনু োয়ী 

েোতীয় িোেস্ব পিোি ট (২.৩) ওয়োকণওভোে (২.৩) কূপ ওয়োকণওভোে ভুোট, ট্যোক্স ও  িোেশ টমকিআয়কি িিকোরি রনয়ে অনু োয়ী 

েনপ্রশোিন েন্ত্রণোিয়     ভূরে অরিগ্রিণ ও অনুমেোেন িিকোরি রনয়ে অনু োয়ী 

িোিংিোমেশ পুরিশ     রনিো ত্তো মূিক িিম োর তো প্রেোন িিকোরি রনয়ে অনু োয়ী 

আইএেইরি     প্রকল্প  রিেশ টন িিংক্রোন্ত িিম োর তো 

প্রেোন 

িিকোরি রনয়ে অনু োয়ী 

জ্বোিোরন ও খরনে িম্পে 

রিভো  
(২.৪) গ্যোস উৎপোেন (২.৪) উৎপোমেি গ্যোযসে 

পমেিোর্ 

প্রশোিরনক অনুমেোেন িিকোরি রনয়ে অনু োয়ী গ্যোস উৎপোেন ব্যহি হযি 

পোযে 

জ্বোিোরন ও খরনে িম্পে 

রিভো  
(২.৫) পপযরোমলয়োি 

পরোডোক্টস উৎপোেন 

(২.৫) উৎপোমেি 

কনযডনযসযেে 

পমেিোর্ 

প্রশোিরনক অনুমেোেন িিকোরি রনয়ে অনু োয়ী কনযডনযসে উৎপোেন 

ব্যহি হযি পোযে 

জ্বোিোরন ও খরনে িম্পে 

রিভো  

(৩.১) িোনব সম্পে উন্নয়ন (৩.১) রমশের্ গ্রহর্ প্রশোিরনক অনুমেোেন িিকোরি রনয়ে অনু োয়ী েে েনিি ততিী ব্যিত 

িমি 

 

১২ 


