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গণজাতী বাংলােদশ সরকার

মহাপিরচালক, বাংলােদশ হাইোকাব ন ইউিনট

এবং

িসিনয়র সিচব, ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়-এর

মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২
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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

হাইোকাব ন ইউিনট সািতক ২০১৮-২০১৯,২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ অথ বছের ালািন সংা িবিভ িবষেয়র উপর মাট ২৪
(চিশ) Workshop/Seminar এবং ৪৭ (সাতচিশ) কািরগির িতেবদন ণয়ন কেরেছ। কািরগির িতেবদনেলা হে াস
এবং কয়লা মদ ও উৎপাদেনর মািসক িতেবদন, াস উৎপাদন, িবতরণ ও কনজাশন এর বািষ ক িতেবদন। এছাড়াও, Energy
Scenario of Bangladesh,  Gas System Gain,  Energy Economic,  Glossary of Terms
Generally used in Petroleum and Mineral Resources Industry, ালািন ও খিনজ সদ িবভােগর
অবতকালীন ইএমআরিড ােনজাের ডাসেবাড  তির, ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ কক ণীত আইন, িবিধ ও নীিতমালার
সংকলন,  পোবাংলা  ও  পোবাংলার  আওতাধীন  কাািন  সেহর  ণীত  আইন,  িবিধ  ও  নীিতমালার  সংকলন,  িবিপিস  ও  িবিপিসর
আওতাধীন  কাািন  সেহর  ণীত  আইন,  িবিধ  ও  নীিতমালার  সংকলন  এবং  Gas  Demand  and  Market  Price
Analysis িতেবদন ণয়ন করা হেয়েছ, যা ালািন ও খিনজ সদ িবভােগর আওতাধীন িবিভ সংা এবং পোবাংলা ও িবিপিসর
আওতাধীন কাানীসেহর ভিবৎ পিরকনা ণয়েন সহায়ক হেব।

সমা এবং চােলসহ:

হাইোকাব ন ইউিনট ালািন ও খিনজ সদ িবভােগর কািরগরী সহায়ক সংা িহেসেব নব িজত সংা িবধায় এেত জনবেলর তা
রেয়েছ। এছাড়া দ ও অিভ কািরগরী জনবল উয়েনর লে পয া আিথ ক বরাের ঘাটিত রেয়েছ। ফলিতেত িশা ও গেবষণার
িবধার তা এবং বেদিশক িশণ ও মেণর সীমাবতা রেয়েছ।

ভিবৎ পিরকনা:

হাইোকাব ন ইউিনট ালািন ও খিনজ সদ িবভােগর কািরগরী সহায়ক শি িহেসেব িনেজেক িতিত করার লে িনয়িমত ওয়াকশপ
ও সিমনােরর আেয়াজেনর মােম ালািন সেরর সািব ক অবার সব েশষ িচায়ণ এবং পারিরক নেলজ শয়ািরং চলমান রেয়েছ।
হাইোকাব ন ইউিনটেক আজািতক মােন উীতকরেণর লে কািরগরী দতা ও পশাদাির ির কায ম চলমান রেয়েছ। কম কতােদর
ালািন ও খিনজ সেরর িবিভ সরকাির ও বসরকাির িতান হেত বহািরক অিভতা এবং দতা ির লে  সমেয়র জ
ষেণর বাকরণ পিরকনাধীন রেয়েছ।  ালািন  ও খিনজ সের সমেয়াপেযাগী  িবিভ ক ণয়ন ও বাবায়েন উপ কািরগরী
চািহদা মাতােবক সিয় অংশহেণ হাইোকাব ন ইউিনট সদা ত রেয়েছ। ালািন খােতর চািহদা মাতােবক কম কতা/কম চারীেদর
গেবষণাধম েগাপেযাগী কম সাদেনর লে দশী/িবেদশী িশেণর বা হণ অত ণ । এছাড়া িনজ ভবন িনম ােনর িবষয়
পিরকনাধীন রেয়েছ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

াস এবং কয়লা মদ ও উৎপাদেনর মািসক িতেবদন শীষ ক মািসক িতেবদন ণয়ন;
াস উৎপাদন, িবতরণ ও কনজাশন এর বািষ ক িতেবদন শীষ ক বািষ ক িতেবদন ণয়ন ;
এসিডিজ-২০৩০, িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা ;
ালািন সংা িবিভ িবষেয়র উপর knowledge শয়ািরং ি করা;
ালািন সংা িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা/ািড করা;
বাংলােদশ এনািজ িসনািরও িচ িনপণ করা ।
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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-

মহাপিরচালক, বাংলােদশ হাইোকাব ন ইউিনট

এবং

িসিনয়র  সিচব,  ালািন  ও  খিনজ  সদ  িবভাগ:  িবৎ,  ালািন  ও  খিনজ  সদ  মণালয়-এর  মে
২০২১ সােলর ন মােসর ২৮ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

নীিত িনধ ারেণ ালািন ও খিনজ সদ িবভাগেক কািরগরী সহায়তা দান।

১.২ অিভল (Mission)
ালািন ও খিনজ সদ সেরর হালনাগাদ ত-উপা পয েবণ, পয ােলাচনা ও িবেষেণর মােম ালািন ও খিনজ সদ
িবভােগর চািহদা মাতােবক কািরগরী পরামশ  দােনর মােম ালািন িনরাপা িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ালািন িনরাপা ি করা।
২. ালািন সংা িবিভ িবষেয়র উপর knowledge শয়ািরং ি করা;
৩. এসিডিজ-২০৩০, িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা
৪. ালািন সংা িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা/ািড করা;
৫. বাংলােদশ এনািজ িসনািরও িচ িনপণ করা;

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. (ক) তল ও ােসর মদ ও সা উৎস িনপণ ও হালনাগাদকরণ; (খ) ালািন সংা ডাটােবস এর হালনাগাদকরণ
ও  সসারণ;  (গ)  উৎপাদন  বন  ি  এবং  যৗথ  উোগ  ি  িবষেয়  মতামত  দান;  (ঘ)  িপএসিস’র  জআরিস/
জএমিস’র সভায় পয েবক িহেসেব অংশ হণ ও মতামত রণ; (ঙ) ালািনর অভরীণ ও আিলক বাজার পয েবণ
ও িবেষণ; (চ) তল ও ােসর অসান, উয়ন ও উৎপাদন এর পিরকনা ও পয ােলাচনা; (ছ) ালািন খােতর সংার
িবষেয় পািরশকরণ এবং কায েম অংশহণ; (জ) বসরকাির খােতর সিহত যাগােযাগ করাসহ আহী উোােদর
সহায়তা দান; (ঝ) আজািতক সহেযািগতা, ি ও সমেঝাতায় অংশহণ; (ঞ) ােসর উৎপাদন ও িডেশন পিরকনা
ণয়ন;  (ট)  পিরেবশ  ও  িনরাপা  সংা  নীিতমালা  ণয়েন  সহায়তা  দান;  (ঠ)  পোিলয়াম  পিরেশাধন,  সংরণ  ও
িবপণন কায ািদ পয ােলাচনা ও পিরবীণ; (ড) পোিলয়ামজাত পদােথ র বাৎসিরক চািহদা িনপণ , সংহ, পিরকনা
িত কম কাের পয ােলাচনাসহ পিরবীণ কম কাে সহায়তা দান; (ঢ) মাইিনং সংা ােবর উপর মতামত
দানসহ পরামশ  দান; (ণ) কয়লাসহ অা খিনজ সদ আহরণ ও উয়নসহ পিরকনা, বাপনা, আইন-কান এবং
নীিতমালা িত িবষেয় সািব ক সহায়তা দান; (ত) ালািন ও খিনজ সদ িবভােগর কািরগির সহায়ক শি িহেসেব
দািয় পালন; (থ) ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ কক অিপ ত অ য কান দািয় পালন।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
কম সাদন
চকসহ

একক
ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর
নাম

উপা
২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

ালািন ও খিনজ
সেরর হালনাগদ ত-
উপা সংহ এবং
িবেষণ

িবেষণধম িরেপাট  সংা ১৫ ১৫ ১৭ ১৮ ১৯

পোবাংলা, িজএসিব, িবিপিস,
িবএমিড, জাতীয় রাজ বাড  ,
বাংলােদশ িবৎ উয়ন বাড  ,
টকসই ও নবায়নেযা ালািন
উয়ন কপ (ডা) এবং
বাংলােদশ াংক

বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ কেপ ােরশন ও তার
আওতাধীন সকল কাািনসহ , বাংলােদশ পোিলয়াম
কেপ ােরশন ও তার আওতাধীন সকল কাানীসহ, িজএসিব,
িবএমিড, জাতীয় রাজ বাড , বাংলােদশ াংক, বাংলােদশ
িবৎ উয়ন বাড , টকসই ও নবায়নেযা ালািন উয়ন
কপ (ডা) এবং ালািন খােত িনেয়ািজত বসরকাির
কাািনসহ - এেদর ডাটােবস/ িবিবধ িতেবদন।

ালািন ও খিনজ সদ
সেরর কম রত কম কতা
দতা ি করা ।

সিমনার/ওয়াকশপ সংা ০৮ ০৮ ০৮ ০৯ ১০

ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ,
পোবাংলা/িবিপিস এবং এেদর
আওতাধীন কাানীসহ, িজএসিব,
িবএমিড, িবোরক

ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, বাংলােদশ তল, াস ও
খিনজ সদ কেপ ােরশন ও তার আওতাধীন সকল
কাািনসহ , বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন ও তার
আওতাধীন সকল কাািন,কাানীসহ, িজএসিব, িবএমিড,
িবিপআই, িবোরেকর কম কতা 

*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

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ালািন িনরাপা
ি করা।

২৪

[১.১] াস এবং কয়লা
মদ ও উৎপাদেনর মািসক
িতেবদন

[১.১.১]
িতেবদন
তকরণ

সমি সংা ১৮ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২

[১.২] াস উৎপাদন,
িবতরণ ও কনজাশন এর
বািষ ক িতেবদন ২০২০-
২০২১

[১.২.১]
িতেবদন
তকরণ

সমি সংা ৬ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১

[২] ালািন সংা
িবিভ িবষেয়র উপর
knowledge
শয়ািরং ি করা;

১৬
[২.১] সিমনার/ওয়াকশপ
আেয়াজন

[২.১.১]
সিমনার/
ওয়াকশপ

সমি সংা ১৬ ০৮ ০৮ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৪ ০৯ ১০

[৩] এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর
লে ালািন চািহদা
িনপণ করা

১০

[৩.১] সরকােরর িনব াচনী
ইশেতহার, অম পবািষ ক
পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে
ালািন চািহদা িনপণ করা

[৩.১.১]
িতেবদন
তকরণ

সমি সংা ১০ ০১ ০১ ০১

[৪] ালািন সংা
িবিভ িবষেয়র উপর
গেবষণা/ািড করা;

১০
[৪.১] গেবষণা/ািড
কায ম

[৪.১.১]
িতেবদন
তকরণ

সমি সংা ১০ ০২ ০২ ০২ ০১ ০৩ ০৪

[৫] বাংলােদশ এনািজ
িসনািরও িচ িনপণ
করা;

১০
[৫.১] বাংলােদশ এনািজ
িসনািরও এর বািষ ক
িতেবদন ২০২০-২০২১

[৫.১.১]
িতেবদন
তকরণ

সমি সংা ১০ ০১ ০১ ০১
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কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

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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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ আরিপিজিসএল পািরত ািতক াস কাানী িলিমেটড

২ ইউিসিজ আারাউ কাল ািসিফেকশন

৩ এনিবআর াতীয় রাজ বাড 

৪ এমিপএল মঘনা পোিলয়াম িলিমেটড

৫ এসিজএফএল িসেলট াস িফ িলিমেটড

৬ এসিজিসএল রবন াস কাানী িলিমেটড

৭ কিজিডিসএল কণ লী াস িডিিবউশন কাািন িলিমেটড

৮ িজআরএস িেভ িরেস িসেম

৯ িজএসিব বাংলােদশ -তািক জিরপ অিধদর

১০ জআরিস জেয় িরিভউ কিম

১১ জএমিস জেয় ােনজেম কিম

১২ জওিসএল যনা অেয়ল কাািন িলিমেটড

১৩ জিজিডএসএল জালালাবাদ াস ািমসন এা িডিিবউশন িসেম িলিমেটড

১৪ িজএিডিসএল িততাস াস ািমশন এ িডিিবউশন কাািন িলিমেটড

১৫ িপএসিস াডাকশন শয়ািরং কা

১৬ িপওিসএল পা অেয়ল কাািন িলিমেটড

১৭ িপিজিসএল পিমাল াস কাানী িলিমেটড

১৮ পোবাংলা বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন

১৯ বােপ বাংলােদশ পোিলয়াম এোেরশন এ াডাকশন কাানী িলঃ

২০ িবএমিড খিনজ উয়ন েরা

২১ িবিজএফিসএল বাংলােদশ াস িফ কাািন িলিমেটড

২২ িবিজএফিসএল বাংলােদশ াস িফ কাািন িলিমেটড

২৩ িবিজিডিসএল বাখরাবাদ াস িডিিবউশন কাািন িলিমেটড

২৪ িবিপিস বাংলােদশ পোিলয়াম করেপােরশন

২৫ িবিব বাংলােদশ াংক

২৬ িবিসএমিসএল বড়িরয়া কাল মাইিনং কাািন িলিমেটড

২৭ িসিবএম কাল বড িমেথন
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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 এবং কয়লা মদ ও উৎপাদেনর মািসক িতেবদন [১.১.১] িতেবদন তকরণ হাইোকাব ন ইউিনট মািসক িতেবদন

[১.২] াস উৎপাদন, িবতরণ ও কনজাশন এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ [১.২.১] িতেবদন তকরণ হাইোকাব ন ইউিনট বািষ ক িতেবদন

[২.১] সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন [২.১.১] সিমনার/ ওয়াকশপ হাইোকাব ন ইউিনট সিমনার/ওয়াকশেপর নাশ

[৩.১] সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০, িভশন-২০৪১ অজেনর লে
ালািন চািহদা িনপণ করা

[৩.১.১] িতেবদন তকরণ হাইোকাব ন ইউিনট িতেবদন তকরণ

[৪.১] গেবষণা/ািড কায ম [৪.১.১] িতেবদন তকরণ হাইোকাব ন ইউিনট গেবষণা/ািড িতেবদন

[৫.১] বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ [৫.১.১] িতেবদন তকরণ হাইোকাব ন ইউিনট বািষ ক িতেবদন
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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

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ
বাংলােদশ পোিলয়াম এোেরশন এ াডাকশন
কাানী িলঃ

প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ
বাংলােদশ পোিলয়াম এোেরশন এ াডাকশন
কাানী িলঃ

প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

াস এবং কয়লা মদ ও উৎপাদেনর মািসক িতেবদন িতেবদন তকরণ
বাংলােদশ পোিলয়াম এোেরশন এ াডাকশন
কাানী িলঃ

প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ পিমাল াস কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা

িতেবদন তকরণ পিমাল াস কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ পিমাল াস কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

াস উৎপাদন, িবতরণ ও কনজাশন এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ পিমাল াস কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ িততাস াস ািমশন এ িডিিবউশন কাািন প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা

িতেবদন তকরণ িততাস াস ািমশন এ িডিিবউশন কাািন প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ িততাস াস ািমশন এ িডিিবউশন কাািন প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

াস উৎপাদন, িবতরণ ও কনজাশন এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ িততাস াস ািমশন এ িডিিবউশন কাািন প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ বাখরাবাদ াস িডিিবউশন কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা

িতেবদন তকরণ বাখরাবাদ াস িডিিবউশন কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ বাখরাবাদ াস িডিিবউশন কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

াস উৎপাদন, িবতরণ ও কনজাশন এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ বাখরাবাদ াস িডিিবউশন কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ
জালালাবাদ াস ািমশন এ িডিিবউশন িসেম
িলিমেটড

প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা

িতেবদন তকরণ
জালালাবাদ াস ািমশন এ িডিিবউশন িসেম
িলিমেটড

প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ
জালালাবাদ াস ািমশন এ িডিিবউশন িসেম
িলিমেটড

প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল

াস উৎপাদন, িবতরণ ও কনজাশন এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ
জালালাবাদ াস ািমশন এ িডিিবউশন িসেম
িলিমেটড

প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ রবন াস কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা

িতেবদন তকরণ রবন াস কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ রবন াস কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

াস উৎপাদন, িবতরণ ও কনজাশন এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ রবন াস কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ পািরত ািতক াস কাািন িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা

িতেবদন তকরণ পািরত ািতক াস কাািন িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ পািরত ািতক াস কাািন িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

াস এবং কয়লা মদ ও উৎপাদেনর মািসক িতেবদন িতেবদন তকরণ পািরত ািতক াস কাািন িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

াস উৎপাদন, িবতরণ ও কনজাশন এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ কণ লী াস িডিিবউশন কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ বাংলােদশ াংক প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা

িতেবদন তকরণ বাংলােদশ াংক প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ
টকসই ও নবায়নেযা ালািন উয়ন কপ
(এসআরইিডএ)

প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা

িতেবদন তকরণ
টকসই ও নবায়নেযা ালািন উয়ন কপ
(এসআরইিডএ)

প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ
টকসই ও নবায়নেযা ালািন উয়ন কপ
(এসআরইিডএ)

প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ বাংলােদশ তািক জিরপ অিধদর প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ বাংলােদশ তািক জিরপ অিধদর প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ িবোরক অিধদর প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ াস ািমশন কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ পা অেয়ল কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ পা অেয়ল কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা

িতেবদন তকরণ পা অেয়ল কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ পা অেয়ল কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ যনা অেয়ল কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ যনা অেয়ল কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা

িতেবদন তকরণ যনা অেয়ল কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ যনা অেয়ল কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ িসেলট াস িফস িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ িসেলট াস িফস িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

াস এবং কয়লা মদ ও উৎপাদেনর মািসক িতেবদন িতেবদন তকরণ িসেলট াস িফস িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ এলিপ াস িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ এলিপ াস িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা

িতেবদন তকরণ এলিপ াস িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ এলিপ াস িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ ইাণ  িরফাইনারী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ ইাণ  িরফাইনারী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা

িতেবদন তকরণ ইাণ  িরফাইনারী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ ইাণ  িরফাইনারী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ বাংলাদশ রাজ বাড  ডাকেযােগ প, ই-নিথ, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল , সভা এবং সিমনার

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ বাংলাদশ রাজ বাড  ডাকেযােগ প, ই-নিথ, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল , সভা এবং সিমনার

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ খিনজ সদ উয়ন েরা ডাকেযােগ প, ই-নিথ, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল , সভা এবং সিমনার

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ খিনজ সদ উয়ন েরা ডাকেযােগ প, ই-নিথ, ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল , সভা এবং সিমনার

বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ ইাণ  িেকস িং িলঃ প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা

িতেবদন তকরণ ইাণ  িেকস িং িলঃ প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ ইাণ  িেকস িং িলঃ প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ মপাড়া ানাইট মাইিনং কাািন িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ াাড  এিশয়াক অেয়ল কাািন িলঃ প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা

িতেবদন তকরণ াাড  এিশয়াক অেয়ল কাািন িলঃ প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ াাড  এিশয়াক অেয়ল কাািন িলঃ প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা

িতেবদন তকরণ বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

াস উৎপাদন, িবতরণ ও কনজাশন এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

াস এবং কয়লা মদ ও উৎপাদেনর মািসক িতেবদন িতেবদন তকরণ বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ বাংলােদশ াস িফস কাািন িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ বাংলােদশ াস িফস কাািন িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

াস এবং কয়লা মদ ও উৎপাদেনর মািসক িতেবদন িতেবদন তকরণ বাংলােদশ াস িফস কাািন িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

াস উৎপাদন, িবতরণ ও কনজাশন এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও
খিনজ সদ মণালয়

প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা

িতেবদন তকরণ বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ বড়িরয়া কাল মাইিনং কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ বড়িরয়া কাল মাইিনং কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা

িতেবদন তকরণ বড়িরয়া কাল মাইিনং কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ বড়িরয়া কাল মাইিনং কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

াস এবং কয়লা মদ ও উৎপাদেনর মািসক িতেবদন িতেবদন তকরণ বড়িরয়া কাল মাইিনং কাানী িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

বাংলােদশ এনািজ িসনািরও এর বািষ ক িতেবদন ২০২০-২০২১ িতেবদন তকরণ মঘনা পোিলয়াম িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

গেবষণা/ািড কায ম িতেবদন তকরণ মঘনা পোিলয়াম িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, অম পবািষ ক পিরকনা, এসিডিজ-২০৩০,
িভশন-২০৪১ অজেনর লে ালািন চািহদা িনপণ করা

িতেবদন তকরণ মঘনা পোিলয়াম িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা

সিমনার/ওয়াকশপ আেয়াজন সিমনার/ ওয়াকশপ মঘনা পোিলয়াম িলিমেটড প (ডাকেযােগ), ই-নিথ , ই-মইল, টিলেফান/মাবাইল এবং সভা



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ন ২৩, ২০২১ ১২:২৭ া: ১৮ ণ তািরখ: ধবার, ন ২৩, ২০২১

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ



সংয োজনী-৪ 

হাইড্রাকার্ বন ইউননড্ের জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল  র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২০২২  

 

 ো মক্রযর্র নোর্  র্ মসম্পোদন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্োন 

এ    

 

বোস্তবোয়যনর 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অরজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রোরতষ্ঠোরন  ব্যবস্থো………………………………২২ 

১.১ ননরত তো  রর্টির সভো আড্ াজন সভা আড্ ানজত ৪ সংখ্যো ফ াকাল 

পড্ ন্ট 

০৪ লক্ষ্যর্োত্রো ০১ ০১ ০১ ০১    

অজমন      

১.২ ননরত তো  রর্টির সভোর রসদ্ধোন্ত 

বোস্তবোয়ন 

বোস্তবোরয়ত 

রসদ্ধোন্ত 

৬ % ফ াকাল 

পড্ ন্ট 

১০০ লক্ষ্যর্োত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

১.৩ সুশোসন প্ররতষ্ঠোর রনরর্ত্ত অংশীজযনর 

(stakeholders) অংশগ্রহযণ  সভো 

অনুরষ্ঠত সভো ২ সংখ্যো মহাপনরচালক ০২ লক্ষ্যর্োত্রো ০১ - ০১ -    

অজমন      

১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রনিক্ষণ আড্ াজন প্রনিক্ষণ 

আড্ ানজত 

  ২ সংখ্যা ফ াকাল 

পড্ ন্ট 

০২ টি 

২০ জন 

লক্ষ্যর্োত্রো - ০১ টি 

(১০ জন) 

০১টি  

(১০ জন) 

-     

অজমন      

১.৫  র্ ম-পররযবশ উন্নয়ন  উন্নত কম ব-

পনরড্র্ি 

    ২ সংখ্যো 

ও 

তোররখ 

ফ াকাল 

পড্ ন্ট 

০৩টি 

৩০/০৬/২২ 

লক্ষ্যর্োত্রো - - - ০৩ টি 

৩০.৬.২২ 

   সংযুরি-  

অজমন      

১.৬ জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনো, ২০২১-২২ ও নত্রর্োরস  

পররবীক্ষ্ণ প্ররতযবদন সংরিষ্ট র্ন্ত্রণোলযয় 

দোরখল ও স্ব স্ব ওযয়বসোইযর্ 

আপযলোড রণ 

 র্ মপরর ল্পনো  ও 

নত্রর্োরস  

প্ররতযবদন 

দোরখলকৃত ও 

আপযলোডকৃত 

    ১ তোররখ ফ াকাল 

পড্ ন্ট 

৩০/০৬/২১ 

১৭/১০/২১ 

১৬/০১/২২ 

১৭/০৪/২২ 

১৭/০৭/২২ 

লক্ষ্যর্োত্রো ৩০/০৬/২১ ১৭/১০/২১ 

 

১৬/০১/২২ 

 

১৭/০৪/২২ 

 

   

অজমন      

১.৭ আওতাধীন  আঞ্চনলক/ মাঠ পর্ বাড্ র 

কার্ বাল  (প্রড্র্াজয ফক্ষড্ে) কর্তবক 

দোরখলকৃত জোতীয় শুদ্ধোচোর ক ৌশল 

 র্ মপরর ল্পনো ও পররবীক্ষ্ণ  প্ররতযবদযনর 

ওপর রিডব্যো  প্রদোন  

রিডব্যো  

সভো/ র্ মশোলো 

অনুরষ্ঠত 

   ৪ তোররখ - - লক্ষ্যর্োত্রো       প্রয োজয নয় 

(*)  

অজমন      

১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এর্ং 

পুরস্কার প্রাপ্তড্দর তানলকা ওড্ র্সাইড্ে 

প্রকাি 

প্রদত্ত পুরস্কার     ১ তানরখ ফ াকাল 

পড্ ন্ট 

৩০/০৬/২২  লক্ষ্যর্োত্রো - - - ৩০/৬/২২     

অজমন      

২.  আনথ বক ব্যর্স্থাপনা উন্ন ন ........................................................................০৮  

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম বছযরর ক্রয়-পরর ল্পনো  

(প্র যল্পর  অনুযর্োরদত বোরষ ম  ক্রয় 

পরর ল্পনোসহ)   ওযয়বসোইযর্ প্র োশ 

ক্রয়-পরর ল্পনো 

ওযয়বসোইযর্ 

প্র োরশত 

২ তোররখ ফ াকাল 

পড্ ন্ট 

৩০/০৯/২১ 

 

লক্ষ্যর্োত্রো ৩০/০৯/২১ 

 

- - -     

অজমন      



 ো মক্রযর্র নোর্  র্ মসম্পোদন 

সূচ  

 

সূচয র 

র্োন 

এ    

 

বোস্তবোয়যনর 

দোরয়ত্বপ্রোপ্ত 

ব্যরি/পদ 

২০২১-

২০২২ 

অর্ মবছযরর 

লক্ষ্যর্োত্রো 

বোস্তবোয়ন অগ্রগরত পররবীক্ষ্ণ, ২০২১-২০২২  র্ন্তব্য 

লক্ষ্যর্োত্রো/ 

অজমন 

১র্ 

ক োয়োর্ মোর 

২য় 

ক োয়োর্ মোর 

৩য় 

ক োয়োর্ মোর 

৪র্ ম 

ক োয়োর্ মোর 

কর্োর্ 

অজমন 

অরজমত 

র্োন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২.২ প্রকড্ের PSC ও PIC সভা 

আড্ াজন  

সভা আড্ ানজত ২ সংখ্যা - - লক্ষ্যর্োত্রো       প্রয োজয নয় 

(**)  
অজমন      

২.৩ র্ানষ বক উন্ন ন কম বসূনচ র্াস্তর্া ন/ 

রাজস্ব র্াড্জে র্াস্তর্া ন 

রাজস্ব র্াড্জে 

র্াস্তর্ান ত 

২ % রহসোব রক্ষ্ণ 

 র্ ম তমো  

১০০ লক্ষ্যর্োত্রো ১৫% ২৫% ২৫% ৩৫%    

অজবন      

২.৪ প্র ল্প সর্োরপ্ত কশযষ প্র যল্পর সম্পদ 

( োনবোহন,  রম্পউর্োর, আসবোবপত্র 

ইতযোরদ) রবরি কর্োতোযব  হস্তোন্তর  রো 

প্র যল্পর সম্পদ 

রবরি কর্োতোযব  

হস্তোন্তররত 

২ তানরখ - - লক্ষ্যর্োত্রো       প্রয োজয নয় 

      (**) 
অজবন      

৩. শুদ্ধোচোর সংরিষ্ট এবং দুনীরত প্ররতযরোযি সহোয়  অন্যোন্য  ো মক্রর্…………….২০ 

৩.১ নর্দ্যযৎ ও পাননর অপচ  ফরাড্ধর সঠিক 

পর্ বড্র্ক্ষণ । 

ফরনজস্টার বুক 

পর্ বড্র্ক্ষণ 

৪ % সহ োরর 

পররচোল  

(প্রশোসন ) 

১০০ লক্ষ্যর্োত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৩.২ গাড়ীড্ত জ্বালানন ততল ব্যর্হাড্রর 

সঠিক পর্ বড্র্ক্ষণ।    

লগ র্ই নন নমত 

পর্ বড্র্ক্ষণ 

৪ % মহাপনরচালক 

ও 

উপ-পনরচালক 

    ১০০ লক্ষ্যর্োত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৩.৩  আউর্যসোরসং  এর র্োধ্যযর্ 

রনযয়োরজত  র্ মচোররযদর কবতন ভোতোরদ 

ব্যোংয র র্োধ্যযর্ পররযশোরিত ।    

ব্যোংয র জর্ো 

ররশদ 

৪ সংখ্যা ফ াকাল 

পড্ ন্ট 

   ১২ টি  লক্ষ্যর্োত্রো ০৩ ০৩ ০৩ ০৩    

অজমন      

৩.৪  নগদ র্ো োয় ক নো োর্োর ভোউচোর  

পররবীক্ষ্ণ   রো। 

কার্ বক্রম 

পনরর্ীক্ষণকৃত 

৪ % সহ োরর 

পররচোল  

(প্রশোসন ) 

  ১০০ লক্ষ্যর্োত্রো ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজমন      

৩.৫ িাখা/অনধিাখার  ো মক্রর্ পনরদি বন । পনরদি বন  

সম্পন্ন 

৪ সংখ্যা মহাপনরচালক    ২ লক্ষ্যর্োত্রো - ০১ - ০১    

অজমন      

 

(*) হাইড্রাকার্ বন ইউননড্ের আওতাধীন আঞ্চনলক/মাঠ পর্ বাড্ র ফকান অন স ফনই ।   

(**) হোইযরো োব মন ইউরনযর্ বতমর্োযন চলর্োন ক োন উন্নয়ন প্র ল্প কনই ।  

 

 

 

 

 

 

পৃষ্ঠোাঃ ২০ 

 



হাইড্রাকার্ বন ইউননড্ের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ যপরিকল্পনা ২০২১-২২  

 

 
                                                                                                       পৃষ্াাঃ ২১ 

সংড্ াজনী-৫    

 

ক্রর্  কর্ মসম্পাদন ক্ষেত্র  

 
র্ান 

কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ উত্তর্ চলতি র্ান 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন 

সংক্রান্ত কার্ যক্রমর্ি বাস্তবায়ন 

জ ািদািকিণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন  [১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবাতয়ি িাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ 

[১.২] ক্ষসবা সহতিকরণ [১.২.১] একটি ক্ষসবা সহতিকৃি  িাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ 

[১.৩]  জসবা তিতিটাইকিশন [১.৩.১] ন্যযনির্ একটি ক্ষসবা তিতিটাইিকৃি িাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ 

[১.৪] ইতঃপূমব য বাস্তবারয়ত উদ্ভাবনী ধািণা, 

সহর কৃত ও রির টাই কৃত জসবা সংক্রান্ত 

পর্ যাম াচনা সভা   

[১.৪.১] সভা আময়ার ত  তারিখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ 

[১.৫] ই-নতির ব্যবহার বৃতি [১.৫.১] ই-ফাইকল জনাট রনষ্পরিকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% 

[১.৬] ৪ি ম তশল্প তবপ্লকবর চযাকলঞ্জ 

ক্ষর্াকাকবলায় করণীয় তবষকয় অবতহিকরণ 

সভা/কর্ মশালা আকয়ািন 

[১.৬.১] সভা/কর্ মশালা আকয়াতিি সংখ্যা ৪ ২ ১ - 

 

 

২ 

[২] প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরি  ১৫ 

[২.১] িথ্য বািায়ন হালনাগাদকরণ 

[২.১.১] িথ্য বািায়কন সকল ক্ষসবা বক্স 

হালনাগাদকৃি 
সংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২] রবরভন্ন প্রকাশনা ও তথ্যারদ িথ্য 

বািায়কন প্রকারশত 
সংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ 

[২.২] ই-গভর্ন্মান্স ও উদ্ভাবন কর্ মপতরকল্পনা 

বাস্তবায়ন  

[২.২.১] কর্ যপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণ আময়ার ত  
 ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.২]ই-গভর্ন্মান্স কর্ মপতরকল্পনা বাস্তবায়কনর 

ির্ন্ বরাদ্দকৃি অি ম ব্যতয়ি 
% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.২.৩] কর্ মপতরকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

পর্ মাকলাচনা সংক্রান্ত সভা আকয়াতিি 
সংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ 

[২.২.৪] কর্ মপতরকল্পনার অধ মবাতষ মক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রতিকবদন র্তিপতরষদ তবভাকগ/ ঊর্ধ্মিন 

কর্তমপকের তনকট ক্ষপ্রতরি 

িাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

[২.২.৫] ক্ষদকশ/তবকদকশ বাস্তবাতয়ি ন্যযনির্ একটি 

উকযাগ পতরদশ মনকৃি 
সংখ্যা ৩ ৩০/05/ ২০২২ ৩০/06/ ২০২২ - 



       

হাইড্রাকার্ বন ইউননড্ের জসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্ যপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

কার্ মক্রকর্র ক্ষেত্র 

 
র্ান 

কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

প্রর্াণক 

 

একক 

 

কর্ মসম্পা

দন 

সূচককর 

র্ান 

প্রকৃি 

অিমন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অিমন 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অতি 

উত্তর্ 
উত্তর্ 

চলতি 

র্ান 

চলতি র্াকনর 

তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

 

 

১৩ 

[১.১] জসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত পতরবীেণ 

কতর্টির তসিান্ত বাস্তবায়ন 

[১.১.১] তসিান্ত 

বাস্তবাতয়ি 
বাস্তবায়ন প্ররতমবদন % ৮ - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

[১.২] জসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত ত্রৈর্ারসক 

রভরিমত হা নাগাদকিণ   

[১.২.১] 

ওময়বসাইমট প্ররত 

ত্রৈর্ারসমক 

হা নাগাদকৃত 

ওময়বসাইমট 

হা নাগাদকৃত জসবা 

প্রদান প্ররতশ্রুরত 

সংখ্যা 

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

সের্িা অিমন ১২ 

[২.১] জসবা প্রদান প্ররতশ্রুরত রবষয়ক  

প্ররশক্ষণ আময়া ন  

 

[২.১.১] প্ররশক্ষণ 

আময়ার ত 

প্ররশক্ষণ আমদশ, 

আম াচযসূরচ, 

প্ররশক্ষণার্থীমদি 

তার কা, হার িাশীট 

 

সংখ্যা 

 

৫ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ক্ষসবা প্রদান তবষকয় 

ক্ষেককহাল্ডারগকণর সর্ন্বকয় অবতহিকরণ 

সভা আকয়ািন 

[২.২.১]  

অবরহতকিণ সভা 

অনুরষ্ঠত 

সভাি কার্ যরববিণী সংখ্যা ৭ - - ২ ১ - - - 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

পৃষ্াাঃ ২২ 

সংড্ াজনী-৬    

 

 

সংড্ াজনী ৭ 



 

হাইড্রাকার্ বন ইউননড্ের অরভমর্াগ প্ররতকাি ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ যপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ 

 

 

কর্ মসম্পাদকনর ক্ষেত্র 

 
র্ান 

কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

 

 

প্রর্াণক একক 

 

কর্ মসম্পাদ

ন সূচককর 

র্ান 

প্রকৃি 

অিমন 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি 

অিমন 

২০২০-২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

অসাধারণ 
অতি 

উত্তর্ 
উত্তর্  

চলতি 

র্ান 

চলতি 

র্াকনর তনকে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রাতিষ্ঠাতনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অরভমর্াগ রনষ্পরি কর্ যকতযা 

(অরনক) ও আরপ  কর্ যকতযাি তথ্য 

ওময়বসাইমট ত্রৈর্ারসক রভরিমত 

হা নাগাদকিণ  

[১.১.১]  অতনক ও 

আতপল কর্ মকিমার 

িথ্য হালনাগাদকৃি 

এবং ওকয়বসাইকট 

আপকলািকৃি 

হা নাগাদ 

সম্পমন্নি 

সিকারি পৈ, 

ওময়বসাইমটি 

র ংক 

সংখ্যা 

 
৫ - - ৪ ৩ - - - 

পতরবীেণ ও সের্িা 

উন্নয়ন 

 

২০ 

[২.১] রনরদ যষ্ট সর্ময় অন াইন/ অফ াইমন 

প্রাপ্ত অরভমর্াগ রনষ্পরি এবং রনষ্পরি 

সংক্রান্ত র্ারসক প্ররতমবদন উর্ধ্যতন 

কর্তযপক্ষ বিাবি জপ্রিণ   

[২.১.১] অরভমর্াগ 

রনষ্পরিকৃত  

রনষ্পরি 

প্ররতমবদন 

% 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২] কর্ যকতযা/কর্ যচািীমদি অরভমর্াগ 

প্ররতকাি ব্যবস্থা এবং র আিএস 

সফটওয়যাি রবষয়ক প্ররশক্ষণ আময়া ন 

[২.২.১] প্ররশক্ষণ 

আময়ার ত 

অরফস আমদশ, 

আম াচযসূরচ, 

উপরস্থরতি 

হার িা 

সংখ্যা 
৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রর্াতসক তভতত্তকি পতরবীেণ এবং 

ত্রত্রর্াতসক পতরবীেণ প্রতিকবদন উর্ধ্মিন 

কর্তমপকের তনকট ক্ষপ্ররণ 

[২.৩.১] ত্রত্রর্াতসক 

প্রতিকবদন ক্ষপ্রতরি 

পরিবীক্ষণ 

প্ররতমবদন   সংখ্যা ৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪] অরভমর্াগ প্ররতকাি ব্যবস্থাপনা 

রবষময় জেকমহাল্ডািগমণি সর্ন্বময় 

অবরহতকিণ সভা  

[২.৪.১] সভা 

অনুরষ্ঠত 

সভাি 

কার্ যরববিণী 
সংখ্যা ৪ - - ২ ১  - - 

 

 

 

 

 
পৃষ্াাঃ ২৩ 

 

সংমর্া নী ৭ 



                                          

হাইড্রাকার্ বন ইউননড্ের তথ্য অনিকার নর্ষড্ে কর্ বপনরকল্পনা, ২০২১-২০২২  

 

 

কর্ মসম্পাদকনর 

ক্ষেত্র 

 

র্ান 
কার্ মক্রর্ 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কর্ মসম্পাদন 

সূচককর র্ান 

প্রকৃি 

অিমন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অিমন 

২০২০-

২১ 

লেযর্াত্রা ২০২১-২০২২ 

প্রর্াণক অসাধারণ অতি উত্তর্ উত্তর্  চলতি র্ান 

চলতি 

র্াকনর 

তনকে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাতিষ্ঠাতনক ১০ 

[১.১] িথ্য অতধকার আইন অনুর্ায়ী 

তনধ মাতরি সর্কয়র র্কে িথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] তনধ মাতরি সর্কয়র 

র্কে িথ্য প্রদানকৃি 
% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
উর্ধ্মিন কার্ মালকয় ক্ষপ্রতরি  

প্রতিকবদন 

 

সের্িা বৃরি 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রমণারদতভামব প্রকাশমর্াগ্য 

তথ্য হালনাগাদ ককর ওময়বসাইমট 

প্রকাশ 

[১.2.১] হা নাগাদকৃত িথ্য 

ওময়বসাইমট প্রকারশত 

িাতরখ 

 
০৩   ৩১.১২.২১ ১০.০১.২২ ২০.০১. ২২ ৩১.০১.২২ - 

হালনাগাদকৃি স্বপ্রমণারদতভামব 

প্রকাশমর্াগ্য তথ্যসহ 

ওকয়বসাইকটর তলংক। 

[১.৩] বারষ যক প্ররতমবদন প্রকাশ  
[১.3.১] বারষ যক প্ররতমবদন 

প্রকারশত  
তারিখ  ০৩   ১৫.১০.২১ ১৫.১১.২১ ১৫.১২.২১ - - বাতষ মক প্রতিকবদকনর কতপ 

[১.৪]  িথ্য অতধকার আইন, ২০০৯ 

এর ৫ ধারা অনুসাকর র্াবিীয় 

িকথ্যর কযাটাগতর  ও কযাটালগ 

ত্রিতর/ হালনাগাদকরণ 

[১.4.১]  িকথ্যর কযাটাগতর  

ও কযাটালগ 

প্রস্তুিকৃি/হালনাগাদকৃি 

িাতরখ ০৩   ৩১.১২.২১ ১০.১.২২ ২০.১.২২ ৩১.১.২২ - 

সংতিষ্ট তবষয় অন্তর্ভ মক্তকৃি 

র্াতসক সর্ন্বয় সভার 

কার্ মতববরণী 

[১.৫] িথ্য অতধকার আইন ও 

তবতধতবধান সম্পককম িনসকচিনিা 

বৃতিকরণ 

[১.5.১]  প্রচাি কার্ যক্রর্ 

সম্পন্ন 
সংখ্যা ০৩   ৩ ২ ১ - - 

সভা, ক্ষসতর্নার, কর্ মশালার 

অতফস আকদশ তকংবা 

প্রচারপকত্রর কতপ। 

[১.৬] তথ্য অরধকাি রবষময় 

কর্ মকিমাকদর প্রতশেণ আকয়ািন    
[১.6.১] প্রতশেণ আকয়াতিি সংখ্যা  ০৩   ৩ ২ ১ - - 

প্রতশেণ আকয়ািকনর অতফস 

আকদশ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পৃষ্াাঃ ২৪ 
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