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আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Regional/Zonal Office)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

সািতক বছরসেহ (২০১৯-২০, ২০২০-২১, ২০২১-২২) ািতক াস ও পোিলয়াম পের উৎপাদন ির লে িসেলট াস িফস
িলিমেটড  রিশদের  দিনক  ৩০০০  ােরল  মতাস  কাটালাইক  িরফরিমং  ইউিনট  (িসআরইউ)  াপন,  িসেলট-৯নং  প  খনন  ও
িসেলট-৮নং প ওয়াকওভার স কেরেছ।
কাািন গত িতন বছের ায় ১০৮.৬০ িবিসএফ াস,  ১০৮.২৪ িমিলয়ন িলটার কনেডনেসট,  ৩৭৭.২১ িমিলয়ন িলটার পোল,  ৪৩.৫৪
িমিলয়ন  িলটার  িডেজল,  ৫০.৫৯  িমিলয়ন  িলটার  কেরািসন,  ৪৯.৯২  িমিলয়ন  িলটার  অকেটন  এবং  ২৫.৩২  িমিলয়ন  িলটার  এনিজএল
উৎপাদন কেরেছ।
মানব  সদ  উয়েনর  লে  কাািন  গত  িতন  বছের  ায়  ১৫২৮  জনবলেক  ানীয়  ও  বেদিশক  িশণ  দান  কেরেছ।  এছাড়া
কাািনেত  ই-ফাইিলং,  ই-িকউরেম  ও  অনলাইন  িরটেম  পিত  চা  রেয়েছ।
কাািন গত িতন বছের সরকাির কাষাগাের ায় ১৩৩৫.৫ কা টাকা  জমা দান কেরেছ এবং উ সমেয় কাািনর ৪২৯ অিডট
আপির িবপরীেত ১৮১ আপি িন হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

এসিজএফএল-এর িবিভ িফের াস উৎপাদন মােয় াস পাওয়া ও উৎপািদত ােসর মািজন নগ হওয়ায় আয় কেম যাওয়া
কাািনর ধান সমা িহেসেব পিরগিনত।
াস উৎপাদন ির লে অসান কায ম জারদার, ব পসহ ওয়াকওভােরর মােম উৎপাদেন িনেয় আসা, নন প খনন,
কনেডনেসট াকশেনশন াসহ ণ  মতায় পিরচালনা কের িবপণনেযা পোিলয়াম প উৎপাদন ও হীত কসহ যথাসমেয়
বাবায়ন িনিত করাই কাািনর জ চােল।

ভিবৎ পিরকনা:

াস উৎপাদন ির লে বতমােন ২ অসান প খনন, ৩ িবমান প ওয়াকওভার, ২ িমািক সাইসিমক জিরপ ও ১ াস
াদািরং পাইপলাইন াপন ক চলমান আেছ। এছাড়া  ২০২৫ সােলর মে আেরা  ৪ অসান প ও ৩ ায়ন-কাম-উয়ন প
খনন এবং ৫ িবমান প ওয়াকওভােরর পিরকনা হন করা হেয়েছ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• ায় ২৮ িবিসএফ াস উৎপাদন;
• ায় ২৩ িমিলয়ন িলটার কনেডনেসট উৎপাদন;
• ায় ১২৮ িমিলয়ন িলটার পোিলয়াম প [অকেটন, পোল, িডেজল ও কেরািসন] উৎপাদন;
• ১ প ওয়াকওভার;
• ১ অসান প াড-ইন;
• ১০০ বগ  িক.িম. এলাকায় ৩-িড সাইসিমক ডাটা এাইিজশন;
• ায় ৬৫০ জনবলেক দেশ-িবেদেশ িশণ দান।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, িসেলট াস িফস িলিমেটড

এবং

চয়ারান, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন-এর মে ২০২২ সােলর .................
মােসর ................. তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
আিলক / জানাল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

ািতক াস ও পোিলয়ামজাত প উৎপাদেনর মােম দেশর ালািন চািহদা রণ করা।

১.২ অিভল (Mission)
ােসর িরজাভ /িরেসাস  িনণ য় ও াস আহরণ ির লে উয়ন ক বাবায়ন কের ািতক াস ও পোিলয়ামজাত প
(পোল, িডেজল, কেরািসন, অকেটন ও এনিজএল) উৎপাদেনর মােম মবধ মান অভরীন ালািন চািহদা রণ করতঃ দেশর
আথ -সামািজক উয়ন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. ািতক াস ও াস উপজাত প উৎপাদন
২. পোিলয়ামজাত প উৎপাদন
৩. ালািনর উৎপাদন ও আহরণ ি
৪. ালািন ও খিনজ সেদর জরীপ কায ম জারদার
৫. মানব সদ উয়ন

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. াস উৎপাদন
২. কনেডনেসট উৎপাদন
৩. পোিলয়াম পসেহর উৎপাদন
৪. াস উৎপাদন ি
৫. ৩-িড সাইসিমক জিরপ পিরচালনা
৬. জনবেলর িশণ
৭. অভরীন িশখন সশন পিরচালনা
৮. জনবল িনেয়াগ
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত অজন
২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা
২০২২-২৩

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২৩-২০২৪ ২০২৪-২০২৫

মাথািপ অনবায়নেযা
ালািন উৎপাদন

মাথািপ াস বহার
সম
িক.া. তল

৫.৭৫ ৪.৬৯ ৪.১৮ ৫.৪২ ৬.৯০
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, পোবাংলা,
িজিসএল, িপিজিসএল, িবিজিডিসএল,
জিজিডএসএল।

হাইোকাব ন ইউিনেটর িরেপাট ,
িনব াচনী ইশিতহার; ৮ম
পবািষ ক পিরকনা

মাথািপ পোিলয়াম
পের বহার

সম
িক.া. তল

০.৫৩ ০.৮১ ০.৫৮ ০.৫২ ০.৪৪
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, পোবাংলা, িবিপিস,
পা ওেয়ল কাািন িলিমেটড, মঘনা পোিলয়াম
িলিমেটড, যনা ওেয়ল কাািন িলিমেটড।

হাইোকাব ন ইউিনেটর িরেপাট ,
িনব াচনী ইশিতহার; ৮ম
পবািষ ক পিরকনা

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ািতক াস
ও াস উপজাত
প উৎপাদন

২৫
[১.১] াস উৎপাদন

[১.১.১] উৎপািদত
াস

সমি িবিসএফ ১৩ ৩৬.৩৯ ৩২.৩৮ ২৮ ২৫ ২৩ ২১ ২০ ৩৫ ৪৫

[১.২] কনেডনেসট
উৎপাদন

[১.২.১] উৎপািদত
কনেডনেসট

সমি
িমিলয়ন
িলটার

১২ ৩৯.৯৭ ৩১.৮২ ২৩ ২০ ১৭ ১৫ ১৪ ২৭ ৩৫

[২]
পোিলয়ামজাত
প উৎপাদন

১২
[২.১] পোিলয়াম প
উৎপাদন

[২.১.১] উৎপািদত
পোল, িডেজল,
কেরািসন ও
অকেটন

সমি
িমিলয়ন
িলটার

১২ ৭৪.৫২ ১৭৮.০২ ১২৮ ১১০ ১০০ ৯১ ৮৩ ১১৫ ৯৯

[৩] ালািনর
উৎপাদন ও আহরণ
ি

১২
[৩.১] াস উৎপাদন
ি

[৩.১.১] াস
উৎপাদন প
ওয়াকওভার

সমি সংা ১০ ২ ১ ৩ ২

[৩.১.২] াস
অসান প
খনন (াড-ইন)

সমি সংা ২ ১ ২ ৩

[৪] ালািন ও
খিনজ সেদর
জরীপ কায ম
জারদার

১২
[৪.১] ৩-িড সাইসিমক
জরীপ পিরচালনা

[৪.১.১] ৩-িড
সাইসিমক ডাটা
এইিজশন

সমি
বগ 
িকেলািমটার

১২ ১০০ ৮৬৫

[৫] মানব সদ
উয়ন

৯

[৫.১] জনবেলর
িশণ

[৫.১.১] িশিত
জনবল

সমি সংা ৫ ৪৫০ ৫৭৬ ৫০০ ৬৫০ ৬৫০

[৫.২] অভরীন িশখন
সশন পিরচালনা

[৫.২.১] িশখন
সশন পিরচািলত

সমি সংা ২ ৩ ৪ ২ ২

[৫.৩] জনবল িনেয়াগ
[৫.৩.১] িনেয়াগ
িবি কাশ

তািরখ তািরখ ২ ৩০.০৬.২৩
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০২০-২১

ত
অজন*

২০২১-২২

লমাা/িনণ ায়ক ২০২২-২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

েপণ
২০২৪-২০২৫

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৪] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৪.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৫] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৫.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম,  বাপনা  পিরচালক,  িসেলট  াস  িফস  িলিমেটড,  চয়ারান,  বাংলােদশ  তল,  াস  ও  খিনজ  সদ
করেপােরশন-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, চয়ারান, বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন িহসােব বাপনা পিরচালক, িসেলট াস
িফস িলিমেটড-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করব।

ািরত:

বাপনা পিরচালক
িসেলট াস িফস িলিমেটড

তািরখ

চয়ারান
বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ
করেপােরশন

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আইওিস ইারাশনাল অেয়ল কাািন

২ আরিপিজিসএল পািরত ািতক াস কাািন িলিমেটড

৩ আরিসএফিপ রিশদর কনেডনেসট াকশেনশন া

৪ এনিজএল াচারাল াস িলইড

৫ এমআইএস (MIS) Management Information System

৬ এলিপএম িলইড পোিলয়াম মােকং

৭ এসআইিপ (SIP) Small Improvement Project

৮ এসিজএফএল িসেলট াস িফস িলিমেটড

৯ িজিসএল াস ািমশন কাািন িলিমেটড

১০ জিজিডএসএল জালালাবাদ াস ািমসন এা িডিিবউশন িসেম িলিমেটড

১১ িপআই (PI) পারফরেম ইিেকটর (Performance Indicator)

১২ িপএিড ািনং এ ডেভলপেম

১৩ িপিজিসএল পিমাল াস কাানী িলিমেটড

১৪ বােপ বাংলােদশ পোিলয়াম এোেরশন এ াডাকশন কাািন িলঃ

১৫ িবিজিডিসএল বাখরাবাদ াস িডিিবউশন কাানী িলিমেটড

১৬ িবিপিড ােরল পার ড (Barrel per day)

১৭ িবিপিস বাংলােদশ পোিলয়াম করেপােরশন

১৮ িবিসএফ িবিলয়ন িকউিবক ট

১৯ িম.িল. িমিলয়ন িলটার
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সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] াস উৎপাদন [১.১.১] উৎপািদত াস অপােরশন িডিভশন এসিজএফএল অপােরশন িডিভশন কক ণীত িরেপাট , এসিজএফএল

[১.২] কনেডনেসট উৎপাদন [১.২.১] উৎপািদত কনেডনেসট অপােরশন িডিভশন এসিজএফএল অপােরশন িডিভশন কক ণীত িরেপাট , এসিজএফএল

[২.১] পোিলয়াম প উৎপাদন
[২.১.১] উৎপািদত পোল, িডেজল, কেরািসন ও
অকেটন

এলিপএম িডিভশন এসিজএফএল এলিপএম িডিভশন কক ণীত িরেপাট , এসিজএফএল

[৩.১] াস উৎপাদন ি
[৩.১.১] াস উৎপাদন প ওয়াকওভার

অপােরশন ও িপএিড িডিভশন এবং সংি ক দর,
এসিজএফএল

আইএমইিড িরেপাট /সংি ক দর কক ণীত িরেপাট , এসিজএফএল

[৩.১.২] াস অসান প খনন (াড-ইন)
অপােরশন ও িপএিড িডিভশন এবং সংি ক দর,
এসিজএফএল

আইএমইিড িরেপাট /সংি ক দর কক ণীত িরেপাট , এসিজএফএল

[৪.১] ৩-িড সাইসিমক জরীপ
পিরচালনা

[৪.১.১] ৩-িড সাইসিমক ডাটা এইিজশন
অপােরশন ও িপএিড িডিভশন এবং সংি ক দর,
এসিজএফএল

আইএমইিড িরেপাট /সংি ক দর কক ণীত িরেপাট , এসিজএফএল

[৫.১] জনবেলর িশণ [৫.১.১] িশিত জনবল শাসন িডিভশন এসিজএফএল শাসন িডিভশন কক ণীত িরেপাট , এসিজএফএল

[৫.২] অভরীন িশখন সশন
পিরচালনা

[৫.২.১] িশখন সশন পিরচািলত শাসন িডিভশন এসিজএফএল শাসন িডিভশন কক ণীত িরেপাট , এসিজএফএল

[৫.৩] জনবল িনেয়াগ [৫.৩.১] িনেয়াগ িবি কাশ শাসন িডিভশন এসিজএফএল শাসন িডিভশন কক ণীত িরেপাট , এসিজএফএল
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সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ

কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
৩-িড সাইসিমক জরীপ
পিরচালনা

৩-িড সাইসিমক জরীপ সাদন
পিরকনা কিমশন, অথ  িবভাগ, পিরেবশ অিধদর, ানীয় শাসন, জাতীয় রাজেবাড ,
বাংলােদশ াংক, বর কপ, িবোরক অিধদর, রা মণালয়।

প যাগােযাগ, টিল-যাগােযাগ, ই-নিথ, সভা আেয়াজন
(সরাসির/অনলাইন)

াস উৎপাদন ি াস উৎপাদন প ওয়াকওভার
পিরকনা কিমশন, অথ  িবভাগ, পিরেবশ অিধদর, ানীয় শাসন, জাতীয় রাজেবাড ,
বাংলােদশ াংক, বর কপ, িবোরক অিধদর, রা মণালয়।

প যাগােযাগ, টিল-যাগােযাগ, ই-নিথ, সভা আেয়াজন
(সরাসির/অনলাইন)

াস উৎপাদন ি
াস অসান প খনন (াড-
ইন)

পিরকনা কিমশন, অথ  িবভাগ, পিরেবশ অিধদর, ানীয় শাসন, জাতীয় রাজেবাড ,
বাংলােদশ াংক, বর কপ, িবোরক অিধদর, রা মণালয়।

প যাগােযাগ, টিল-যাগােযাগ, ই-নিথ, সভা আেয়াজন
(সরাসির/অনলাইন)

কনেডনেসট উৎপাদন উৎপািদত কনেডনেসট
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, পোবাংলা, িজিসএল, িপিজিসএল, িবিজিডিসএল,
জিজিডএসএল।

প যাগােযাগ, টিল-যাগােযাগ, ই-নিথ, সভা আেয়াজন
(সরাসির/অনলাইন)

াস উৎপাদন উৎপািদত াস
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, পোবাংলা, িজিসএল, িপিজিসএল, িবিজিডিসএল,
জিজিডএসএল।

প যাগােযাগ, টিল-যাগােযাগ, ই-নিথ, সভা আেয়াজন
(সরাসির/অনলাইন)

পোিলয়াম প উৎপাদন
উৎপািদত পোল, িডেজল,
কেরািসন ও অকেটন

ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, পোবাংলা, িবিপিস, পাওেয়ল কাািন িলিমেটড,
মঘনা পোিলয়াম িলিমেটড, যনা ওেয়ল কাািন িলিমেটড।

প যাগােযাগ, টিল-যাগােযাগ, ই-নিথ, সভা আেয়াজন
(সরাসির/অনলাইন)

জনবল িনেয়াগ িনেয়াগ িবি কাশ ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ; পোবাংলা।
প যাগােযাগ, টিল-যাগােযাগ, ই-নিথ, সভা আেয়াজন
(সরাসির/অনলাইন)

অভরীন িশখন সশন
পিরচালনা

িশখন সশন পিরচািলত ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ; পোবাংলা।
প যাগােযাগ, টিল-যাগােযাগ, ই-নিথ, সভা আেয়াজন
(সরাসির/অনলাইন)

জনবেলর িশণ িশিত জনবল ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ; পোবাংলা।
প যাগােযাগ, টিল-যাগােযাগ, ই-নিথ, সভা আেয়াজন
(সরাসির/অনলাইন)
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


