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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:

িবিপিস িবগত ২০১৯-২০, ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ (মাচ ’২২ পয ) আিথ ক বছের মাট ৩৪.৩৯ ল ম.টন অপিরেশািধত ও ১১৯.৪৬ ল
ম.টন পিরেশািধত ালািন তল আমদািন এবং ১৮,৭৯৫ ম.টন াফথা রািন কেরেছ। উ সমেয় ালািন তল িবেয়র মাট পিরমাণ
িছল ায় ১৬৩.৫০ ল ম.টন। এছাড়া িবগত িতন অথ বছের িবিপিস কক সরকাির কাষাগাের দানত মাট অেথ র পিরমাণ ায়
৩৯,৪৮২.৬২ কা টাকা (সামিয়ক)। িবগত িতন অথ বছের ালািন তেলর মদ মতা ধারাবািহকভােব ১,০৮,৫১১ ম.টন ি সােপে
দেশ মদ মতা মাট ১৩,০৮,৮৪৭ ম.টেন উীত হেয়েছ। বাবায়নাধীন উেখেযা কসেহর মে ইনেলশন অব িসেল পেয়
িরং (এসিপএম) উইথ ডাবল পাইপলাইন কের সািব ক অগিত ৬০%। ইআরএল ইউিনট-২ এর জ িফড সািভ েসস ফর িদ ইনেলশন
অফ ইআরএল ইউিনট-২, চাম কের সািব ক অগিত ৮৮%। এছাড়া চাম হেত ঢাকা পয  পাইপলাইেন ালািন তল পিরবহন
কের সািব ক অগিত ৪৫%।

সমা এবং চােলসহ:

 ালািন তল আমদািন ও দেশর অভের পিরবহেনর ে বতমান লাইটােরজ ও পিরবহন বা থেক সময় ও য় সায়ী পিতেত
উরণ;
 খা িনরাপা িনিতকরেণ বােরা মৗেম সারােদেশ িনরবি িডেজল সরবরাহ িনিতকরণ;
 আজািতক বাজাের ালািন তেলর  ি ও ডলােরর সােথ টাকার িবিনময় হার ির কারেণ দেশর অভের ালািন তেলর 
সময়করণ;
 ালািন তেলর মদ মতা িকরণ।

ভিবৎ পিরকনা:

ালািন তেলর আমদািন িনভ রতা কমােনার লে বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন আরও ৩০ ল মিক টন উৎপাদন মতাস
"ইআরএল ইউিনট-২" াপন করার পিরকনা হণ কেরেছ, যা বতমােন িয়াধীন। দেশর সকল িডেপা অেটােমশেনর আওতায় আনার
লে অেটােমশন অব অেয়ল িডেপা ইনিডং সফ এ িসিকউির শীষ ক ক হণ করা হেয়েছ। ালািন তেলর মদ মতা ৬০
িদেন উীতকরেণর লে েময়াদী, মেময়াদী ও দীঘ েময়াদী পিরকনার আওতায় কম পিরকনা ণয়ন করা হেয়েছ। কবাজার জলার
মেহশখালী-মাতারবাড়ী এলাকায় বছের ১০-১২ ল ম.টন অপােরশন মতা স রিজােরেটড এলিপিজ মাদার টািম নাল িনম ােণর
পিরকনা হণ করা হেয়েছ। এ টািম নাল থেক িবিভ কাািনর িনকট বা আকাের এলিপ াস িবয় করা হেব। চােমর সীতা
এলাকায় ১.০০(এক) ল ম.টন ধারণ মতার এলিপিজ ােরজ এ বটিলং া াপন এবং টাাইেলর এেলায় এলিপিজ িসিলার
াফাকচািরং া াপেনর পিরকনা হণ করা হেয়েছ। এছাড়া িবিপিস’র িনজ অিফস ভবন ও আবািসক ভবন িনম ােণর িনিম
কায ম  করা হেয়েছ।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২০২২-২৩ অথ বছের আমদািনত পিরেশািধত ালািন তেলর পিরমাণ ৪৬ ল ম.টন।
২০২২-২৩ অথ বছের আমদািনত অপিরেশািধত ালািন তেলর পিরমাণ ১৩ ল ম.টন।
২০২২-২৩ অথ বছের পোিলয়াম প আমািনক ৫২ ল ম.টন িবপণন করা হেব মেম  আশা করা যায়।
ইিয়া-বাংলােদশ শীপ পাইপলাইেনর াপ অব পেয় হেত সয়দর িবৎেক পয  পাইপলাইন িনম াণ কের ে
২০২২-২৩ অথ বছের ৩(িতন) িক.িম পাইপলাইন বসােনা হেব।
গভীর সাগর থেক পাইপলাইেন আমদািনত তল খালাস (এসিপএম) কের ে ১০(দশ) িক.িম পাইপলাইন বসােনা হেব।
চাম হেত ঢাকা পয  পাইপলাইন কের ে ২০২২-২৩ অথ বছের ৫০(পাশ) িক.িম পাইপলাইন বসােনা হেব।
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

সারােদেশ িনরবিভােব া ে পিরেবশ বাব ালািন তল সরবরােহর মােম জাতীয় উয়েন অবদান রাখা।

১.২ অিভল (Mission)
ালািন তল আমদািন, পিরেশাধন, িবতরণ ও অবকাঠােমা উয়েনর মােম দেশর ালািন িনরাপা িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ড পোিলয়াম এবং অা পিরেশািধত পোিলয়ামজাত পািদ সংহ ও আমদািন
২. পোিলয়ামজাত প িবপণন এবং ষণ ালািন তল িনিতকরণ
৩. ালািন সরবরাহ িনিব করণ
৪. ড পোিলয়াম িকরণ এবং িবিভ মােনর পিরেশািধত পোিলয়ামজাত প সামী উৎপাদন
৫. মানব সদ উয়ন কায ম

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ১৯৭৪ সােলর বাংলােদশ পোিলয়াম এা (অােদশ নং-৬৯) এবং বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন আইন, ২০১৬
এর আওতায় সািদত কায াবিল;
২. আমদািনত অপিরেশািধত তল এবং অা পিরেশািধত পোিলয়াম প সংহ ও মদ;
৩. অপিরেশািধত তল পিরেশাধন এবং িবিভ ণীর (Various grade) পিরেশািধত পোিলয়াম প উৎপাদন;
৪. অপিরেশািধত তল পিরেশাধনকারী কারখানা এবং এর সহায়ক িতান াপন;
৫.  ব  বইজ  অেয়ল,  েয়াজনীয়  সংেযাজক    (Additives)  ও  অা  রাসায়িনক    সমেয়  তত
(Finished)  িেকং  তল  আমদািন;
৬. িেকং া াপন, বত িেকং অেয়ল ির-সাইিং বা উিত িবধানকরণ (Revamping) া াপন;
৭. পিরেশাধন কারখানা বজ বা অবিশাংশ িয়াজাতকরণ া াপন;
৮. পিরেশািধত ও অপিরেশািধত তল সংরণাগার (Storage Facilities) িনম াণ ও তেে পিরকনা হণ;
৯. িবপণন কাািনসহেক পোিলয়ামজাত পদাথ  বরাের পিরমাণ িনধ ারণ;
১০. পোিলয়ামজাত প বাজারজাতকরেণর িবধািদ ি ও সসারণ;
১১. পোিলয়াম ও পোিলয়ামজাত প রািন এবং
১২. পোিলয়াম ও পোিলয়ামজাত পে বাপনা িতিনিধ িহেসেব কাজ করা এবং কান ফাম  বা কাািনর সােথ
িেত আব হওয়া।
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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

দেশর সব  পোিলয়াম পের
িনরবি সরবরাহ িনিতকরণ।

মাথািপ িপওএল-এর
বহার

কিজওই (Kg Oil
Equivalent)

৩৯.৭৪ ৪০.৯৮ ৪১.০৬ ৪২.০২ ৪৪.০২
অথ  িবভাগ, পিরকনা কিমশন,
জাতীয় রাজ বাড , পোবাংলা।

িবিপিস’র বািষ ক িতেবদন,
িবিপিস’র সচ িকা,
বাংলােদশ ািকাল
েরা, িদ াি পাট াল।

গভীর স থেক পাইপলাইেন
আমদািনত তল খালাস (এসিপএম)।

পাইপলাইন ািপত িক.িম ২০.৫ ১৬ ১০ - - অথ  িবভাগ, পিরকনা কিমশন।
িনব াচনী ইশিতহার ২০১৮
(া-৪৩)

ইিয়া-বাংলােদশ শীপ
পাইপলাইেনর াপ অব পেয় হেত
সয়দর িবৎেক পয  পাইপলাইন
িনম াণ।

পাইপলাইন ািপত িক.িম - - ৩ ৪ - অথ  িবভাগ, পিরকনা কিমশন।
িনব াচনী ইশিতহার ২০১৮
(া-৪৩)

চাম হেত ঢাকা পয  পাইপলাইন
িনম াণ।

পাইপলাইন ািপত িক.িম - ৭৫ ১৭৫ - - অথ  িবভাগ, পিরকনা কিমশন।
িনব াচনী ইশিতহার ২০১৮
(া-৪৩)

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ০৯:৪২ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

সকশন ৩
কম সাদন পিরকনা



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ০৯:৪২ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

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] ড
পোিলয়াম এবং
অা
পিরেশািধত
পোিলয়ামজাত
পািদ সংহ ও
আমদািন

২০

[১.১] পিরেশািধত
পোিলয়াম প
আমদািন

[১.১.১] পিরেশািধত
তল আমদািন

সমি ল ম.টন ১০ ৪১.২৫ ৩৭.২৪ ৪৬ ৪৫ ৪৪ ৪২ ৪০ ৪৭ ৪৮

[১.২] অপিরেশািধত
পোিলয়াম প
আমদািন

[১.২.১] ড অেয়ল
আমদািন

সমি ল ম.টন ৭ ১৩.৩২ ৯.৬৯ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১৩

[১.৩] লাকাল উৎস
হেত পিরেশািধত তল
সংহ

[১.৩.১] পিরেশািধত
তল সংহ

সমি ল ম.টন ৩ ৩.৯২ ৩.০০ ৩.২৫ ৩.২০ ৩.০০ ২.৯০ ২.৮০ ৩.৫০ ৩.৫০

[২]
পোিলয়ামজাত
প িবপণন এবং
ষণ ালািন
তল িনিতকরণ

১৬

[২.১] পোিলয়াম প
িবপণন

[২.১.১] সারােদেশ
পোিলয়াম প
িবপণন

সমি ল ম.টন ১০ ৬১.৮৯ ৪৫.৩৮ ৫২ ৫০ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৫৩ ৫৪

[২.২] ালািন তল
মিনটিরং

[২.২.১] িফিলং শন
ও এেজীসহ
পিরদশ ন

সমি সংা ৪ ২০১ ৫৫৭ ৩০০ ২৯০ ২৮০ ২৭০ ২৫০ ৩২০ ৩৫০

[২.২.২] বসরকারী
এলিপিজ বটিলং া
পিরদশ ন

সমি সংা ১ ০ ০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮

[২.২.৩] বসরকারী
ব িং া
পিরদশ ন

সমি সংা ১ ০ ০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৭ ৮



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ০৯:৪২ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

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 

[৩] ালািন
সরবরাহ
িনিব করণ

১৫

[৩.১] পাইপলাইন
িনম াণ

[৩.১.১] চাম হেত
ঢাকা পয  পাইপলাইন
িনম াণ।

সমি িকেলািমটার ৩ ০ ৭৫ ১৭৫ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ০ ০

[৩.১.২] গভীর স
থেক পাইপলাইেন
আমদািনত তল
খালাস (এসিপএম)
ক।

সমি িকেলািমটার ৩ ২০.৫ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ০ ০

[৩.১.৩] ইিয়া-
বাংলােদশ শীপ
পাইপলাইেনর াপ অব
পেয় হেত সয়দর
িবৎেক পয 
পাইপলাইন িনম াণ।

সমি িকেলািমটার ৩ ০ ০ ৩ ২ ১ ০ ০ ৪ ০

[৩.২] গভীর সাগর
থেক পাইপলাইেন
আমদািনত তল
খালােসর জ া
ফাম  িনম াণ

[৩.২.১] িনিম ত া
ফাম 

সমি সংা ৩ ০ ০ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ০ ০

[৩.৩] ইআরএল-এ
কািড াফার া-
িমটার াপন

[৩.৩.১] িডজাইন,
সাাই, ইটেলশন
টিং এ কিমশিনং
অফ কািড াফার
া-িমটার উইথ
পারভাইজির কোল
এাট ইআরএল।

সমি শতকরা ৩ ০ ০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৪০ ০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ০৯:৪২ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

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 

[৪] ড
পোিলয়াম
িকরণ এবং
িবিভ মােনর
পিরেশািধত
পোিলয়ামজাত
প সামী
উৎপাদন

১২

[৪.১] ড অেয়ল
েসিসং

[৪.১.১] ড অেয়ল
েসস

সমি ল ম.টন ৫ ১৫.১২ ৯.৭৫ ১৩ ১২ ১১ ১০ ৯ ১২ ১৩

[৪.২] িবিভ েডর
পোিলয়াম প
উৎপাদন

[৪.২.১] মম সমি ল ম.টন ৩ ৭.২৬ ৪.৪১ ৫.৯৮ ৫.৫০ ৫.০০ ৪.৫০ ৪.০০ ৫.৩৯ ৫.৯৮

[৪.২.২] উ সমি ল ম.টন ২ ২.৩৩ ১.৪৭ ১.৯০ ১.৮০ ১.৭০ ১.৫০ ১.২৫ ১.৭১ ১.৯০

[৪.২.৩] িন সমি ল ম.টন ২ ৫.৬২ ৩.৭১ ৪.৯১ ৪.৫০ ৪.০০ ৩.৫০ ৩.২৫ ৪.৪২ ৪.৯১

[৫] মানব সদ
উয়ন কায ম

৭
[৫.১] মানব সদ
উয়ন

[৫.১.১] জনবল
িশিত

সমি জনসংা ৫ ২৪৫১ ১৮৩৭ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৯০০ ২০০০

[৫.১.২] অভরীণ
িশখন সশন

সমি সংা ২ ০ ৪ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ৬



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ০৯:৪২ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

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





ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ০৯:৪২ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ এলিপিজ িলইফাইড পোিলয়াম াস

২ কিজওই িকেলাাম অেয়ল ইইভােল

৩ িজআরএস িেভ িরেস িসেম

৪ িডিপিপ ডেভলপেম েজ েপাজাল

৫ িপওএল পোিলয়াম অেয়ল এ িেক

৬ িবআইডিউএ বাংলােদশ ইনা ওয়াটার ােপাট  অথির

৭ িবিপিস বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন

৮ ম.টন মিক টন



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ০৯:৪২ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, ন ২০, ২০২২

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক
[১.১] পিরেশািধত পোিলয়াম প
আমদািন

[১.১.১] পিরেশািধত তল আমদািন বািণজ ও অপােরশ িবভাগ, িবিপিস। িবিপিস’র বািণজ ও অপােরশ িবভাগ হেত া তািদ।

[১.২] অপিরেশািধত পোিলয়াম প
আমদািন

[১.২.১] ড অেয়ল আমদািন বািণজ ও অপােরশ িবভাগ, িবিপিস। িবিপিস’র বািণজ ও অপােরশ িবভাগ হেত া তািদ।

[১.৩] লাকাল উৎস হেত পিরেশািধত তল
সংহ

[১.৩.১] পিরেশািধত তল সংহ বন ও িবপণন িবভাগ, িবিপিস। িবিপিস’র বন ও িবপণন িবভাগ হেত া তািদ।

[২.১] পোিলয়াম প িবপণন [২.১.১] সারােদেশ পোিলয়াম প িবপণন বন ও িবপণন িবভাগ, িবিপিস। িবিপিস’র বন ও িবপণন িবভাগ হেত া তািদ।

[২.২] ালািন তল মিনটিরং

[২.২.১] িফিলং শন ও এেজীসহ পিরদশ ন বন ও িবপণন িবভাগ, িবিপিস। িবিপিস’র বন ও িবপণন িবভাগ হেত া তািদ।

[২.২.২] বসরকারী এলিপিজ বটিলং া পিরদশ ন
াখসিব, িবিপিস ও সংি কাািন সমেয় গত
কিম।

কিম কক দািখলত িতেবদন।

[২.২.৩] বসরকারী ব িং া পিরদশ ন
াখসিব, িবিপিস ও সংি কাািন সমেয় গত
কিম।

কিম কক দািখলত িতেবদন।

[৩.১] পাইপলাইন িনম াণ

[৩.১.১] চাম হেত ঢাকা পয  পাইপলাইন িনম াণ। পিরকনা ও উয়ন িবভাগ, িবিপিস। িবিপিস’র পিরকনা ও উয়ন িবভাগ হেত া তািদ।

[৩.১.২] গভীর স থেক পাইপলাইেন আমদািনত তল খালাস
(এসিপএম) ক।

পিরকনা ও উয়ন িবভাগ, িবিপিস। িবিপিস’র পিরকনা ও উয়ন িবভাগ হেত া তািদ।

[৩.১.৩] ইিয়া-বাংলােদশ শীপ পাইপলাইেনর াপ অব পেয়
হেত সয়দর িবৎেক পয  পাইপলাইন িনম াণ।

পিরকনা ও উয়ন িবভাগ, িবিপিস। িবিপিস’র পিরকনা ও উয়ন িবভাগ হেত া তািদ।

[৩.২] গভীর সাগর থেক পাইপলাইেন
আমদািনত তল খালােসর জ া
ফাম  িনম াণ

[৩.২.১] িনিম ত া ফাম 

[৩.৩] ইআরএল-এ কািড াফার া-
িমটার াপন

[৩.৩.১] িডজাইন, সাাই, ইটেলশন টিং এ কিমশিনং অফ
কািড াফার া-িমটার উইথ পারভাইজির কোল এাট
ইআরএল।

পিরকনা ও উয়ন িবভাগ, িবিপিস। িবিপিস’র পিরকনা ও উয়ন িবভাগ হেত া তািদ।

[৪.১] ড অেয়ল েসিসং [৪.১.১] ড অেয়ল েসস বািণজ ও অপােরশ িবভাগ, িবিপিস। িবিপিস’র বািণজ ও অপােরশ িবভাগ হেত া তািদ।

[৪.২] িবিভ েডর পোিলয়াম প
উৎপাদন

[৪.২.১] মম বািণজ ও অপােরশ িবভাগ, িবিপিস। িবিপিস’র বািণজ ও অপােরশ িবভাগ হেত া তািদ।

[৪.২.২] উ বািণজ ও অপােরশ িবভাগ, িবিপিস। িবিপিস’র বািণজ ও অপােরশ িবভাগ হেত া তািদ।

[৪.২.৩] িন বািণজ ও অপােরশ িবভাগ, িবিপিস। িবিপিস’র বািণজ ও অপােরশ িবভাগ হেত া তািদ।
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কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা লমাা অজেনর মাণক

[৫.১] মানব সদ উয়ন
[৫.১.১] জনবল িশিত সািচিবক িবভাগ, িবিপিস। িবিপিস’র সািচিবক িবভাগ হেত া তািদ।

[৫.১.২] অভরীণ িশখন সশন সািচিবক িবভাগ, িবিপিস। িবিপিস’র সািচিবক িবভাগ হেত া তািদ।
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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
পাইপলাইন িনম াণ চাম হেত ঢাকা পয  পাইপলাইন িনম াণ। পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় িডিপিপ অেমাদন।

পাইপলাইন িনম াণ গভীর স থেক পাইপলাইেন আমদািনত তল খালাস (এসিপএম) ক। পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় িডিপিপ অেমাদন।

পাইপলাইন িনম াণ
ইিয়া-বাংলােদশ শীপ পাইপলাইেনর াপ অব পেয় হেত সয়দর
িবৎেক পয  পাইপলাইন িনম াণ।

পিরকনা িবভাগ, পিরকনা মণালয় িডিপিপ অেমাদন।

ইআরএল-এ কািড াফার া-
িমটার াপন

িডজাইন, সাাই, ইটেলশন টিং এ কিমশিনং অফ কািড াফার া-
িমটার উইথ পারভাইজির কোল এাট ইআরএল।

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

শাসিনক ও আিথ ক অেমাদন।

পাইপলাইন িনম াণ চাম হেত ঢাকা পয  পাইপলাইন িনম াণ।
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

শাসিনক ও আিথ ক অেমাদন।

পাইপলাইন িনম াণ গভীর স থেক পাইপলাইেন আমদািনত তল খালাস (এসিপএম) ক।
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

শাসিনক ও আিথ ক অেমাদন।

পাইপলাইন িনম াণ
ইিয়া-বাংলােদশ শীপ পাইপলাইেনর াপ অব পেয় হেত সয়দর
িবৎেক পয  পাইপলাইন িনম াণ।

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

শাসিনক ও আিথ ক অেমাদন।

অপিরেশািধত পোিলয়াম প
আমদািন

ড অেয়ল আমদািন
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

শাসিনক ও আিথ ক অেমাদন।

পিরেশািধত পোিলয়াম প
আমদািন

পিরেশািধত তল আমদািন
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

শাসিনক ও আিথ ক অেমাদন।
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ


