
া: ১ ণ তািরখ: শিনবার, ম ১৬, ২০২০

ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

মািসক অজন িতেবদন

২০১৯-২০ (জায়ারী - মাচ )



া: ২ ণ তািরখ: শিনবার, ম ১৬, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
ালািনর উৎপাদন ও
আহরণ িকরণ

১৭

[১.১] াস উৎপাদন

[১.১.১] উৎপািদত
াস (িবেদশী)

িবিসএফ ৪ ৫৪৮ ৫৪৩ ৫৪০ ৫৩৬ ৫৩১ ১৪৫.৪৫৪

[১.১.২] উৎপািদত
াস (দশী)

িবিসএফ ৪ ৩৪২ ৩৩৬ ৩৩৩ ৩৩০ ৩২৫ ৮২.৪৩

[১.১.৩]
মািসকিভিেত াস
উৎপাদন
মিনটিরংকরণ

সংা ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৯

[১.২] তল/ােসর
উয়ন/ওয়াকওভার প
খনন

[১.২.১] খননত প সংা ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ১

[১.৩] পোিলয়াম
াডাস এর উৎপাদন

[১.৩.১] উৎপািদত
পোিলয়াম
াডাস

িম:িল: ৪ ৫৯০ ৫৮০ ৫৭০ ৫৬৫ ৫৬০ ২২২.৪৩৯

২
ালািনর পয া
সরবরাহ িনিতকরণ

১৫

[২.১] পিরেশািধত তল
আমদািনকরণ

[২.১.১] আমদািনত
পিরেশািধত তল

ল ম: টন ৫ ৪৫.০০ ৪৩.০০ ৪০.০০ ১৪.২৩

[২.২] অিপেরশািধত তল
আমদািনকরণ

[২.২.১] আমদািনত
অপিরেশািধত তল

ল ম: টন ৩ ১২.০০ ১১.৭০ ১১.৪০ ১১.১০ ১১.০০ ২.৯৭

[২.৩] তেলর মদ মতা
িকরণ

[২.৩.১] মদ মতা
ি

ল ম: টন ৩ ১৩.৫০ ১৩.৪৮ ১৩.৪৭ ১৩.৪৬ ১৩.৪৫ ১৩.৫৩৭

[২.৪] কয়লা আহরণ ও
মদ ি

[২.৪.১] আহিরত
কয়লা

ল ম: টন ৩ ৬.৫০ ৬.৪০ ৬.৩০ ৬.২০ ৬.০০ ২.৯৫

[২.৫] ইআরএল-২ াপেনর
ক হণ

[২.৫.১] িডিপিপ
পিরকনা কিমশেন
িরত

তািরখ ১ ৩১-১২-২০১৯ ৩০-০১-২০২০ ২৭-০২-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০



া: ৩ ণ তািরখ: শিনবার, ম ১৬, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৩

ালািন িনরাপার
জ
নীিতমালা/পিরকনা
ণয়ন

১৫

[৩.১] দীঘ  ময়াদী ক
িচিতকরণ

[৩.১.১] কের
তািলকা ণীত

তািরখ ২ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

[৩.২] িেপইড িমটার
নীিতমালা ণয়ন

[৩.২.১] িেপইড
িমটার নীিতমালা
ণীত

তািরখ ২ ৩১-১০-২০১৯ ২৮-১১-২০১৯ ৩১-১২-২০১৯ ৩০-০১-২০২০ ২৭-০২-২০২০

[৩.৩] াস অসান
নীিতমালা ণয়ন

[৩.৩.১] নীিতমালা
ণীত

তািরখ ৩ ৩১-১২-২০১৯ ৩১-০১-২০২০ ২৯-০২-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০

[৩.৪] িপএসিস
হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] িপএসিস
হালনাগাদত

তািরখ ৪ ৩০-০৯-২০১৯ ৩১-১০-২০১৯ ২৮-১১-২০১৯ ৩১-১২-২০১৯ ৩০-০১-২০২০

[৩.৫] াস বরা
নীিতমালা ণয়ন

[৩.৫.১] বরা
নীিতমালা ণীত

তািরখ ২ ৩১-১০-২০১৯ ২৮-১১-২০১৯ ৩১-১২-২০১৯ ৩০-০১-২০২০ ২৭-০২-২০২০

[৩.৬] আইন/নীিতমালার
ায়াল ণয়ন

[৩.৬.১] ায়াল
ণীত

তািরখ ২ ৩১-১২-২০১৯ ৩১-০১-২০২০ ২৯-০২-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০



া: ৪ ণ তািরখ: শিনবার, ম ১৬, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৪
ালািনর সােভ  ও
অসান প খনন
কাজ জারদারকরণ

৮

[৪.১] ২িড িসসিমক জিরপ
সাদন

[৪.১.১] জিরপত লা:িক:িম: ২ ৫০০ ৪০০ ৩০০ ২৫০ ২০০

[৪.২] ৩িড িসসিমক জিরপ
সাদন

[৪.২.১] জিরপত ব:িক:িম: ২ ২০০ ১৫০ ১৩০ ১১০ ১০০

[৪.৩] ালািনর িবিভ
উৎেসর অসান

[৪.৩.১] অসানত
প

সংা ৩ ২ ১ ০ ০ ০ ১

[৪.৩.২] অপেশাের
মাি-াই সােভ র
জ ি
সাদনত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ২৯-০১-২০২০ ২৭-০২-২০২০ ১১-০৩-২০২০

[৪.৩.৩] অফেশাের
িপএসিস’র জ
িবিডং ডেম
তত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

৫
ালািনর সায়ী
বহার িনিতকরণ

৪

[৫.১] ি-পইড/ইিভিস
িমটার াপন

[৫.১.১] াপনত
ি-পইড িমটার

সংা ২ ৫০০০০ ৪০০০০ ৩৫০০০ ৩০০০০ ২৫০০০

[৫.২] োিলয়াম
লাইেস মর

[৫.২.১] মরত
লাইেস

সংা ১ ১৬৮০ ১৬৭০ ১৬৬০ ১৬৫০ ১৬৪০ ৪৭৭

[৫.৩] অৈবধ াস
সংেযাগ ালািন
বাপনা

[৫.৩.১] অৈবধ াস
সংেযাগ িবিকরণ
মিনটিরংত

সভা/পিরদ শন ১ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ৩

৬
খিনজ পদােথ র
অসনধান ও আহরণ
জারদারকরণ

৪

[৬.১] তািক ও
ািতক মানিচায়ন

[৬.১.১] সািদত
মানিচায়ন এলাকা

ব:িক:িম: ২ ২৬০০ ২৫৫০ ২৫০০ ২৪৫০ ২৬০০ ১৪১৭

[৬.২] কায়াির রয়াল
আদায়

[৬.২.১] আদায়ত
রয়াল

কা টাকা ২ ৪০.০০ ৩৮.০০ ৩৬.০০ ৩৪.০০ ৩২.০০ ১১.১৪



া: ৫ ণ তািরখ: শিনবার, ম ১৬, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

৭ মানব সদ উয়ন ৪ [৭.১] িশণ আেয়াজন
[৭.১.১] জনবল
িশিত

সংা ৪ ৮০০০ ৭৮০০ ৭৫০০ ৭০০০ ৬৫০০ ২২৪৬

৮
উয়ন ক
বাবায়েন বসরকাির
খােতর অংশহণ ি

৪
[৮.১] এলএনিজ আমদািন

[৮.১.১] আমদািনত
এলএনিজ

িমিলয়ন টন ৩ ৪.৫ ৪.০ ৩.৫ ৩.০ ২.৮ ১.১০৪৫

[৮.২] লিভিক
এলএনিজ টািম নাল াপন

[৮.২.১] বসরকাির
উোা িনব াচন

তািরখ ১ ১৫-০৫-২০২০ ৩১-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০ ২৫-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২০

৯
ালািনর সালন
বা শিশািলকরণ

৪

[৯.১] াস সালন
পাইপলাইন সসারণ

[৯.১.১]
সসারণত
সালনলাইন

িক: িম: ২ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ১০ ১৮

[৯.২] চাম-ঢাকা তল
পাইপলাইন িন মােণর
উোগ হণ

[৯.২.১] অিধহণত
িম

একর ০.৫ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ১০০

[৯.৩] ইিয়া-বাংলােদশ
শীপ তল পাইপলাইন
িন মাণ

[৯.৩.১] অিধহণত
িম

একর ০.৫ ১০০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৯.৪] গভীর সাগর থেক
পাইপলাইেন আমদািনত
তল খালাস

[৯.৪.১] িনিম ত
পাইপলাইন

িক: িম: ১ ২০ ২০ ১৫ ১২ ১০ ১১০



া: ৬ ণ তািরখ: শিনবার, ম ১৬, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%



া: ৭ ণ তািরখ: শিনবার, ম ১৬, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.১

কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১১

[এম.১.১] মণালয়/িবভােগ ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[এম.১.১.১] ই-ফাইেল নিথ
িনিত

% ২ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৮.৯৫

[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-নিথ
বহার

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.১.২] মণালয়/িবভাগ
ককিডিজটাল সবা চা করা

[এম.১.২.১] নতম এক নন
িডিজটাল সবা চাত

তািরখ ১ ১৫-০২-২০২০ ১৫-০৩-২০২০ ৩১-০৩-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৩-০২-২০২০

[এম.১.৩] মণালয়/িবভাগ
কক উাবনী উোগ/
উয়ন ক বাবায়ন

[এম.১.৩.১] নতম এক নন
উাবনী উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ১১-০৩-২০২০ ১৮-০৩-২০২০ ২৫-০৩-২০২০ ০১-০৪-২০২০ ০৮-০৪-২০২০ ১১-০৩-২০২০

[এম.১.৪] িত শাখায়
িবনেযা নিথর তািলকা
ণয়ন ও িবন করা

[এম.১.৪.১] িবনেযা নিথর
তািলকা ণীত

তািরখ ০.৫ ১০-০১-২০২০ ১৭-০১-২০২০ ২৪-০১-২০২০ ২৮-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ১৯-১১-২০১৯

[এম.১.৪.২] ণীত তািলকা অযায়ী
িবনত নিথ

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.১.৫] সবা সহিজকরণ

[এম.১.৫.১] নতম এক সবা
সহিজকরণ েসস াপসহ সরকাির
আেদশ জািরত

তািরখ ০.৫ ১৫-১০-২০১৯ ২০-১০-২০১৯ ২৪-১০-২০১৯ ২৮-১০-২০১৯ ৩০-১০-২০১৯ ১৪-১০-২০১৯

[এম.১.৫.২] সবা সহিজকরণ
অিধেে বাবািয়ত

তািরখ ০.৫ ১৫-০৪-২০২০ ৩০-০৪-২০২০ ১৫-০৫-২০২০ ৩০-০৫-২০২০ ১৫-০৬-২০২০

[এম.১.৬] িপআরএল র ১
মাস েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও  নগদায়নপ
জারী করা

[এম.১.৬.১] িপ আর এল আেদশ
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৬.২]  নগদায়ন প
জািরত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.১.৭]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[এম.১.৭.১] িনেয়াগ দােনর জ
িবি জািরত

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৭.২] িনেয়াগ দানত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[এম.১.৮] িবভাগীয় মামলা
িনি

[এম.১.৮.১] িবভাগীয় মামলা
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০০

[এম.১.৯] তবাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[এম.১.৯.১] মণালয়/িবভােগর
সকল তহালনাগাদত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০



া: ৮ ণ তািরখ: শিনবার, ম ১৬, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[এম.২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[এম.২.১.১] সরকাির কম সাদন
বাপনা সংা িশণসহ
অা িবষেয় িশণ আেয়ািজত

জনঘা ১ ৬০ ৫৫

[এম.২.১.২] বািষ ক কম সাদন
ির সকল িতেবদন িনধ ািরত
সমেয় অনলাইেন দািখলত

সংা ১ ৪ ৩

[এম.২.১.৩] এিপএ েমর মািসক
সভার িসা বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ১০০

[এম.২.১.৪] দর/সংার ২০১৯-২০
অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন
ির অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ০.৫ ৩১-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১০-০২-২০২০ ১১-০২-২০২০ ১৪-০২-২০২০ ১৯-০১-২০২০

[এম.২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[এম.২.২.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা বাবািয়ত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০

[এম.২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর
বািষ ক িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

তািরখ ১ ১৫-১০-২০১৯ ১৫-১১-২০১৯ ১৫-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ৩১-০১-২০২০ ১৫-১০-২০১৯

[এম.২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[এম.২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ১০০

[এম.২.৩.২] অিভেযাগ িনি
সংা মািসক িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯ ৯

[এম.২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[এম.২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০

[এম.২.৪.২] িনধ ািরত সমেয়
মািসক বাবায়ন িতেবদন
মিপিরষদ িবভােগ দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ২ ৩

[এম.২.৪.৩] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা চাত

তািরখ ০.৫ ৩১-১২-২০১৯ ১৫-০১-২০২০ ০৭-০২-২০২০ ১৭-০২-২০২০ ২৮-০২-২০২০ ২৩-১২-২০১৯



া: ৯ ণ তািরখ: শিনবার, ম ১৬, ২০২০

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নর

কৗশলগত
উে

কৗশলগত
উেের

মান
কায ম কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.৩

আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[এম.৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[এম.৩.১.১] বােজট বাবায়ন
পিরকনা ণীত

তািরখ ০.৫ ১৬-০৮-২০১৯ ২০-০৮-২০১৯ ২৪-০৮-২০১৯ ২৮-০৮-২০১৯ ৩০-০৮-২০১৯

[এম.৩.১.২] মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন দািখলত

সংা ০.৫ ৪ ৩ ৩

[এম.৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ) বাবায়ন

[এম.৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৩২.২৫

[এম.৩.৩] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[এম.৩.৩.১] য় পিরকনা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৪০

[এম.৩.৪] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[এম.৩.৪.১] িপীয় সভায়
িনির জ উপািপত অিডট
আপি

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[এম.৩.৪.২] অিডট আপি
িনিত

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[এম.৩.৫] টিলেফান িবল
পিরেশাধ

[এম.৩.৫.১] টিলেফান িবল
পিরেশািধত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

[এম.৩.৬] িবিসিস/িবিসএল-
এর ইারেনট িবল পিরেশাধ

[এম.৩.৬.১] ইারেনট িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০

*সামিয়ক (provisional) ত


