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চয়ারান, বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন-এর মে ািরত

বািষ ক কম সাদন ি

লাই ১, ২০২১ - ন ৩০, ২০২২



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৫:৩৪ া: ২ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

িচপ

আিলক / জানল অিফেসর কম সাদেনর সািব ক িচ ৩ .............................................................................................. 

াবনা ৪ ............................................................................................................................................................. 

সকশন ১: আিলক / জানল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল ৫ .......... 

সকশন ২: আিলক / জানল অিফেসর িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact) ৬ ............................ 

সকশন ৩: কম সাদন পিরকনা ৭ .......................................................................................................................... 

সংেযাজনী ১: শসংেপ (Acronyms) ১৩ .............................................................................................................. 

সংেযাজনী ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক ১৪ ...................................................................................................... 

সংেযাজনী ৩: অ অিফেসর সে সংি কম সাদন চকসহ ১৫ ............................................................................... 

সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ ১৭ ................................................ 



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৫:৩৪ া: ৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

আিলক / জানল 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:

যনা অেয়ল কাানী িলিমেটড িবগত ৩(িতন) বছের (২০১৮-১৯ হেত ২০১০-২১) মাট ৪৯৮০৯৩০ ম. টন (ায়) পিরেশািধত ালািন
তল বাজারজাত কেরেছ। পিরচালন বার আিনিককায়েন ধান াপনায় ােয়ল িসেেমর পিরবেত আিনক “রাডার টাইপ অেটা
াংক  গিজং  িসেম”  এবং  ধান  াপনাসহ  ৬  িডেপার  ইনভেয়স/একাউিং  িসেম  অেটােমশন/ইআরিপ’র  আওতায়  আনা  হেয়েছ।
সিত ধান াপনায় ৬৭৫০ ম. টন ধারণমতা স ১, রংের ৪০০ ম. টন ধারণমতা স ১ এবং িসেলেট ২০০০ ম. টন
ধারণমতা স ১ নন াংক াপন করা হেয়েছ। বিরশাল িডেপার জর নঃ িনম াণ এবং ফা িডেপার জ নং-২ এর
িরেনােভশন  কাজ  স  হেয়েছ।  "Construction  of  20(Twenty)  Storied  Jamuna  Office  Building
(Jamuna Bhaban) at Kawran Bazar, Dhaka (2nd Phase)-৩য় তলা থেক ২০তম তলা" শীষ ক কের
অধীেন উ ভবেনর ১৬ তম তলা পয  ছাদ ঢালাই স হেয়েছ। ফা ও দৗলতর িডেপােত আিনক ফায়ার ফাইং িসেম াপন
স হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

চািহদা মাতােবক মান স পোিলয়াম াডা ভাাপয ােয় সরবরাহ িনিত করাই কাািনর জ এক বড় চােল।
জনবল তা হ ’ইমেপাট  হািলং’ কায ম  করা।

ভিবৎ পিরকনা:

"Construction of 20(Twenty)  Storied Jamuna Office Building (Jamuna Bhaban) at
Kawran Bazar, Dhaka (2nd Phase)-৩য় তলা থেক ২০তম তলা" শীষ ক কের কাজ চলমান আেছ যা সমা হেল
কাািনর আয় ি পােব। উ কের বাবায়ন ময়াদকাল লাই,২০১৫-িডেসর,২০২২। আগামী বছরসেহ ফায় ১ ৫০০০ ম.
টন,  ধান  াপনায়  ১  ৫০০০  ম.  টন  ও  আেরক  ১২০০০  ম.  টন  ধারণমতা  স  নন  াংক  করার  পিরকনা  হণ  করা
হেয়েছ।পেতা ধান াপনায় তল খালাস ও সরররাহ কায ম িনরাপদ, িনিব  ও চােপ করার জ িনজ অথ ায়েন পাকা জ
িনম াণ।নামগ জলার রমা নদীর তীর সংল জিললর মৗজায় এক ণ া িডেপা াপন। ধান াপনার পিরচালন কায ম
অেটােমশন িসেেম উিত করার সাতা যাচাই এর জ এক আজািতক িতানেক “Feasibility Study for
Automation of Main Installations of Three Oil Marketing Companies at Patenga,
Chittagong, Bangladesh” কােয র কায ােদশ দান করা হেয়েছ এবং কায ম চলমান আেছ।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

জািতর িপতা বব শখ িজর রহমােনর জ শত বািষ কী উপলে ২  আজািতক মােনর মেডল িফিলং শন াপন করা।
পেতা ধান াপনায় িনজ অথ ায়েন পাকা জ িনম ােণর জ বর কপের অনাপি সনদ াি সােপে জর িনম াণ
কাজ  করা এবং ফায় িতীয় জর ণঃিনম াণ কাজ স করা।
ফায় ১ ৫০০০ ম. টন, ধান াপনায় ১ ৫০০০ ম. টন ধারণমতা স াংক াপন করা।
"Construction of 20(Twenty) Storied Jamuna Office Building (Jamuna Bhaban)
at Kawran Bazar, Dhaka (2nd Phase)-৩য় তলা থেক ২০তম তলা" ভবনর ১৭,১৮,১৯,২০ তম ছাদ ঢালাই
স 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-

বাপনা পিরচালক, যনা অেয়ল কাানী িলিমেটড

এবং

চয়ারান, বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন-এর মে ২০২১ সােলর ন মােসর ৩০ তািরেখ এই
বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

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

১.১ পক (Vision)

ালািন তেলর দ ও  িবপণন।

১.২ অিভল (Mission)
ালািন অবকাঠােমার উয়ন, পিরচালন বার অেটােমশন, শাসন ও দ মানবসদ বার মােম দেশর ধানতম তল
িবপণন কাািনেত উিত হওয়া।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানল অিফেসর কম সাদেনর 

১. পোিলয়ামজাত পের ু িবপণন;
২. িবিপিস হেত পিরেশািধত পোিলয়ামজাত প য়
৩. দ পিরবহণ বাপনা িনিতকরণ ও মেডল িফিলং শন িনম াণ।
৪. মানব সদ উয়ন ও সংাপন কায ম
৫. ষণ ালানী তল িনিতকরণ।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. সরকার ও িবিপিস’র িনেদ শনার আেলােক পোিলয়ামজাত প িবপণেনর মােম সবা দান করা;
২. ইআরএল, আমদািন এবং অা ানীয় উৎস হেত ালািন তল হণ ও মদ করা;
৩. সারা দেশ িনরবিভােব পোিলয়ামজাত পের সরবরাহ িনিত করা;
৪. াহক পয ােয় মানস প সরবরাহ করা
৫. িডেপা/ ধান াপনায় িবমান িবধািদর সেব া বহােরর মােম দতার উয়ন এবং উৎপাদনশীলতা ি করা
৬. িবিনেয়ােগর উপর িসত হাের আয় করা;
৭. অথ ৈনিতকভােব লাভজনক য় সায়ী ক হণ করা;
৮. ালািন তল হািলং িনরাপদ ও আিনকায়েনর লে আজািতক মােনর সােথ সাম রেখ অপােরশনাল
ফািসিলজ  াপন  ও  সসারণ  এবং  পিরচালনগত  মানদ  হালনাগাদ  করা;
৯. কাািনর টকসই উয়েনর জ কেপ ােরট ও আিথ ক বাপনা হালনাগাদ করা;
১০. কম কতা/কম চারীেদর দ জনবল িহেসেব গেড় তালার জ িশণ ও পশাগত মােনায়েনর পিরকনা ণয়ন করা।
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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

৮ম প বািষ ক পিরকনা
অযায়ী উ ম আয় অথ নীিতর
উপেযাগী দ ালানী খাত গড়া

মাথািপ িপওএল-এর
বহার(জওিসএল এর ে)

কিজওই ৮.৯০ ১০.৫১ ১০.৭৪ ১১.১৩ ১১.৫৩
িবিপিস, অথ  িবভাগ, পিরকনা কিমশন,
জাতীয় রাজ বাড , বাংলােদশ াংক,
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ, পোবাংলা

কাািনর বািষ ক িতেবদন,
িবিপিসর বািষ ক িতেবদন,
িবিপিসর সচ িকা, বাংলােদশ
াটািকাল েরা

*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]
পোিলয়ামজাত
পের ু
িবপণন;

৩০

[১.১] ড ওয়ারী
ালািন তেলর
িবপণন

[১.১.১]
িরেটইল ড

সমি
ল
ম.টন

৫ ৬.১৪ ৬.৫৮ ৬.৯৫ ৬.৯০ ৬.৮৫ ৬.৮০ ৬.৭৫ ৭.০০ ৭.০৫

[১.১.২]
ডাইের ড

সমি
ল
ম.টন

৫ ৩.৭৮ ৪.৩৮ ৪.৫৩ ৪.৫০ ৪.৪৭ ৪.৪৩ ৪.৪০ ৪.৫৬ ৪.৫৯

[১.১.৩]
এেজি/
িডিিবউটর
ড

সমি
ল
ম.টন

৪ ৪.৯৭ ৫.১৯ ৫.৮৫ ৫.৮১ ৫.৭৭ ৫.৭৩ ৫.৬৯ ৫.৮৯ ৫.৯৩

[১.২] ণী িভিক
পোিলয়াম পের
িবপণন

[১.২.১] ালািন
তল

সমি
ল
ম.টন

১০ ১৪.৮ ১৫.৯৬ ১৬.৮৫ ১৬.৭৫ ১৬.৬৫ ১৬.৫৫ ১৬.৪৫ ১৬.৯৫ ১৭.০৫

[১.২.২]
বঅেয়ল

সমি
ল
ম.টন

৪ ০.০৩৭ ০.০৩০ ০.০৩২ ০.০৩০ ০.০২৮ ০.০২৬ ০.০২৪ ০.০৩৫ ০.০৩৮

[১.২.৩]
এলিপিজ

সমি
ল
ম.টন

১ ০.০৩৩ ০.০২৯ ০.০৩২ ০.০৩০ ০.০২৮ ০.০২৬ ০.০২৪ ০.০৩৫ ০.০৩৮

[১.২.৪] িবিমন সমি
ল
ম.টন

১ ০.১২ ০.০৮২ ০.১০০ ০.০৯৮ ০.০৯৬ ০.০৯৪ ০.০৯২ ০.১০২ ০.১০৫



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৫:৩৪ া: ৯ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

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 

[২] িবিপিস হেত
পিরেশািধত
পোিলয়ামজাত
প য়

২৩

[২.১] িবিপিস কক
আমদািনত
পিরেশািধত
পোিলয়ামজাত প
য়

[২.১.১]
আমদািনত
পিরেশািধত
তল য়

সমি
ল
ম.টন

১৩ ৯.৩২ ৮.৫৮ ১০.৯০২ ১০.৮৫০ ১০.৮০০ ১০.৭৫০ ১০.৭০০ ১১.০০০ ১১.১০০

[২.২] ইআরএল-এ
উৎপািদত
পোিলয়ামজাত প
য়

[২.২.১]
ইআরএল-এ
উৎপািদত তল
য়

সমি
ল
ম.টন

৭ ৩.২৫ ৫.০৭ ৩.৭৯৭ ৩.৭৫০ ৩.৭০০ ৩.৬৫০ ৩.৬০০ ৩.৯০০ ৩.৯৫০

[২.৩] লাকাল উৎস
হেত পিরেশািধত তল
য়

[২.৩.১]
লাকাল উৎস
হেত
পিরেশািধত
তল য়

সমি
ল
ম.টন

৩ ১.২৯ ১.২ ১.৪৫৮ ১.৪৫০ ১.৪৪২ ১.৪৩৬ ১.৪৩০ ১.৪৭০ ১.৪৭৫

[৩] দ পিরবহণ
বাপনা
িনিতকরণ ও
মেডল িফিলং
শন িনম াণ।

১০
[৩.১] পোিলয়াম
প পিরবহন

[৩.১.১] নদী
পেথ

সমি
ল
ম.টন

৪ ১১.৫৯ ১১.১৮ ১৩.২৪৭ ১৩.২০০ ১৩.১৫০ ১৩.১০০ ১৩.০৫০ ১৩.২৬০ ১৩.২৭০

[৩.১.২] সড়ক
পেথ

সমি
ল
ম.টন

২ ১.৬৮ ০.৯০ ০.৮২৯ ০.৮২৬ ০.৮২৩ ০.৮২০ ০.৮১৭ ০.৮৩২ ০.৮৩৫

[৩.১.৩]
রলপেথ

সমি
ল
ম.টন

১ .৭৩ ১.৭০ ১.৯২৪ ১.৯২০ ১.৯১৬ ১.৯১২ ১.৯০৮ ১.৯৩০ ১.৯৩৩

[৩.২] মেডল িফিলং
শন িনম াণ

[৩.২.১] ১ 
মেডল িফিলং
শন ািপত

তািরখ তািরখ ৩ ৩১.১২.২১ ৩১.০৩.২২ ৩০.০৪.২২ ৩১.০৫.২২ ৩০.০৬.২২
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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 

[৪] মানব সদ
উয়ন ও
সংাপন কায ম

৪

[৪.১] মানবসদ
উয়ন

[৪.১.১]
িশণ

সমি জন ২ ১৩১১ ১৮৬ ৩৫০ ৩২৫ ৩০০ ২৭৫ ২৫০ ৫০০ ৬০০

[৪.১.২]
অভরীন
িশখন সশন

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৭

[৪.২] সংাপন
কায ম

[৪.২.১] িনেয়াগ সমি সংা ০.৫ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২

[৪.২.২]
পেদািত

সমি সংা ০.৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১১

[৫] ষণ
ালানী তল
িনিতকরণ।

৩
[৫.১] ভজাল তল
িতেরাধলক
কায ম

[৫.১.১] িফিলং
শন ও
এেজী সহ
পিরদশ ন

সমি সংা ২ ২৬৯ ১৩৪ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ২০০ ২৫০

[৫.১.২]
মাবাইল কাট 
পিরচালনায়
অংশহণ

সমি সংা ১ ৯৬ ৮৬ ৫০ ৪৭ ৪৪ ৪১ ৩৯ ৯০ ১০০



ড়া দািখেলর সময়: রিববার, ন ২০, ২০২১ ১৫:৩৪ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ২০, ২০২১

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 আরেজএসিস রিজার অব জেয় ক কাািনজ এ ফাম স

২ ইআরএল ইাণ  িরফাইনাির িলিমেটড

৩ এলিপিজ িলইফাইড পোিলয়াম াস

৪ কিজওই িকেলাাম অেয়ল ইইেভেল (সমপিরমাণ তল থেক উৎপ তাপ)

৫ কাািন যনা অেয়ল কাানী িলিমেটড

৬ চবক চাম বর কপ

৭ িজআরএস িেভ িরেস িসেম

৮ জওিসএল যনা অেয়ল কাানী িলিমেটড

৯ জিবও ট ািচং অেয়ল

১০ িডএসই ঢাকা ক এেচ

১১ িডিপিপ ডেভলপেম েজ েপাজাল

১২ িপওএল পোিলয়াম অেয়ল িকাস

১৩ িবআইডিউএ বাংলােদশ ইনা ওয়াটার ােপাট  অথির

১৪ িবএসইিস বাংলােদশ িসিকউিরজ এ এেচ কিমশন

১৫ িবিপিস বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন

১৬ িবভাগ ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ

১৭ মণালয় িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ মণালয়

১৮ ল ম.টন ল মিক টন

১৯ সংা বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন

২০ িসএসই িচটাগাং ক এেচ
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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] ড ওয়ারী ালািন তেলর িবপণন

[১.১.১] িরেটইল ড িবপণন িবভাগ-জওিসএল িবভাগীয় ধান(সস) এর তয়ন প

[১.১.২] ডাইের ড িবপণন িবভাগ-জওিসএল িবভাগীয় ধান(সস) এর তয়ন প

[১.১.৩] এেজি/ িডিিবউটর ড িবপণন িবভাগ-জওিসএল িবভাগীয় ধান(সস) এর তয়ন প

[১.২] ণী িভিক পোিলয়াম পের িবপণন

[১.২.১] ালািন তল িবপণন িবভাগ-জওিসএল িবভাগীয় ধান(সস) এর তয়ন প

[১.২.২] বঅেয়ল িবপণন িবভাগ-জওিসএল িবভাগীয় ধান(সস) এর তয়ন প

[১.২.৩] এলিপিজ িবপণন িবভাগ-জওিসএল িবভাগীয় ধান(সস) এর তয়ন প

[১.২.৪] িবিমন িবপণন িবভাগ-জওিসএল িবভাগীয় ধান(সস) এর তয়ন প

[২.১] িবিপিস কক আমদািনত পিরেশািধত পোিলয়ামজাত প য় [২.১.১] আমদািনত পিরেশািধত তল য় পিরচালন িবভাগ- জওিসএল িবভাগীয় ধান(অপােরশ) এর তয়ন প

[২.২] ইআরএল-এ উৎপািদত পোিলয়ামজাত প য় [২.২.১] ইআরএল-এ উৎপািদত তল য় পিরচালন িবভাগ- জওিসএল িবভাগীয় ধান(অপােরশ) এর তয়ন প

[২.৩] লাকাল উৎস হেত পিরেশািধত তল য় [২.৩.১] লাকাল উৎস হেত পিরেশািধত তল য় পিরচালন িবভাগ- জওিসএল িবভাগীয় ধান(অপােরশ) এর তয়ন প

[৩.১] পোিলয়াম প পিরবহন [৩.১.১] নদী পেথ পিরচালন িবভাগ- জওিসএল িবভাগীয় ধান(অপােরশ) এর তয়ন প

[৩.১] পোিলয়াম প পিরবহন
[৩.১.২] সড়ক পেথ পিরচালন িবভাগ- জওিসএল িবভাগীয় ধান(অপােরশ) এর তয়ন প

[৩.১.৩] রলপেথ পিরচালন িবভাগ- জওিসএল িবভাগীয় ধান(অপােরশ) এর তয়ন প

[৩.২] মেডল িফিলং শন িনম াণ [৩.২.১] ১  মেডল িফিলং শন ািপত িবপণন িবভাগ-জওিসএল িবভাগীয় ধান(সস) এর তয়ন প

[৪.১] মানবসদ উয়ন
[৪.১.১] িশণ মানবসদ িবভাগ িবভাগীয় ধান(এইচ আর) এর তয়ন প

[৪.১.২] অভরীন িশখন সশন মানবসদ িবভাগ িবভাগীয় ধান(এইচ আর) এর তয়ন প

[৪.২] সংাপন কায ম
[৪.২.১] িনেয়াগ মানবসদ িবভাগ িবভাগীয় ধান(এইচ আর) এর তয়ন প

[৪.২.২] পেদািত মানবসদ িবভাগ িবভাগীয় ধান(এইচ আর) এর তয়ন প

[৫.১] ভজাল তল িতেরাধলক কায ম
[৫.১.১] িফিলং শন ও এেজী সহ পিরদশ ন িবপণন িবভাগ-জওিসএল িবভাগীয় ধান(সস) এর তয়ন প

[৫.১.২] মাবাইল কাট  পিরচালনায় অংশহণ িবপণন িবভাগ-জওিসএল িবভাগীয় ধান(সস) এর তয়ন প
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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
ভজাল তল িতেরাধলক কায ম িফিলং শন ও এেজী সহ পিরদশ ন বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন িচ, ইেমইল, নিথ, সভা, কম শালা

ভজাল তল িতেরাধলক কায ম মাবাইল কাট  পিরচালনায় অংশহণ বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন িচ, ইেমইল, নিথ, সভা, কম শালা

িশণ কায ম কম কতা ও িমক-কম চারীেদর িশণ বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন িচ, ইেমইল, নিথ, সভা, কম শালা

মেডল িফিলং শন িনম াণ ১  মেডল িফিলং শন ািপত বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন িচ, ইেমইল, নিথ, সভা, কম শালা

পোিলয়াম প পিরবহন নদী পেথ বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন িচ, ইেমইল, নিথ, সভা, কম শালা

পোিলয়াম প পিরবহন সড়ক পেথ বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন িচ, ইেমইল, নিথ, সভা, কম শালা

পোিলয়াম প পিরবহন রলপেথ বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন িচ, ইেমইল, নিথ, সভা, কম শালা

লাকাল উৎস হেত পিরেশািধত তল য় লাকাল উৎস হেত পিরেশািধত তল য় বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন িচ, ইেমইল, নিথ, সভা, কম শালা

ইআরএল-এ উৎপািদত পোিলয়ামজাত প য় ইআরএল-এ উৎপািদত তল য় বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন িচ, ইেমইল, নিথ, সভা, কম শালা

িবিপিস কক আমদািনত পিরেশািধত পোিলয়ামজাত প
য়

আমদািনত পিরেশািধত তল য় বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন িচ, ইেমইল, নিথ, সভা, কম শালা

ণী িভিক পোিলয়াম পের িবপণন ালািন তল বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন িচ, ইেমইল, নিথ, সভা, কম শালা

ণী িভিক পোিলয়াম পের িবপণন বঅেয়ল বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন িচ, ইেমইল, নিথ, সভা, কম শালা

ণী িভিক পোিলয়াম পের িবপণন এলিপিজ বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন িচ, ইেমইল, নিথ, সভা, কম শালা

ণী িভিক পোিলয়াম পের িবপণন িবিমন বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন িচ, ইেমইল, নিথ, সভা, কম শালা

ড ওয়ারী ালািন তেলর িবপণন িরেটইল ড বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন িচ, ইেমইল, নিথ, সভা, কম শালা

ড ওয়ারী ালািন তেলর িবপণন ডাইের ড বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন িচ, ইেমইল, নিথ, সভা, কম শালা

ড ওয়ারী ালািন তেলর িবপণন এেজি/ িডিিবউটর ড বাংলােদশ পোিলয়াম কেপ ােরশন িচ, ইেমইল, নিথ, সভা, কম শালা

পোিলয়াম প পিরবহন রলপেথ রলপথ মণালয় নীিতমালা লয়ন, িচ, মইল, সভা

পোিলয়াম প পিরবহন নদী পেথ চাম বর কপ সভা, নীিতমালা ণয়ন, িচ, ইেমইল

মেডল িফিলং শন িনম াণ ১  মেডল িফিলং শন ািপত
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

িচ, ইেমইল, নীিতমালা ণয়ন, সভা

লাকাল উৎস হেত পিরেশািধত তল য় লাকাল উৎস হেত পিরেশািধত তল য়
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

িচ, ইেমইল, নীিতমালা ণয়ন, সভা

ইআরএল-এ উৎপািদত পোিলয়ামজাত প য় ইআরএল-এ উৎপািদত তল য়
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

িচ, ইেমইল, নীিতমালা ণয়ন, সভা
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কায ম কম সাদন চক যসকল অিফেসর সােথ সংি সংি অিফেসর সােথ কায ম সমেয়র কৗশল
িবিপিস কক আমদািনত পিরেশািধত পোিলয়ামজাত প
য়

আমদািনত পিরেশািধত তল য়
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

িচ, ইেমইল, নীিতমালা ণয়ন, সভা
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সংেযাজনী ৪-৮: সংার ও শাসনলক কায েমর বাবায়ন সংা কম পিরকনাসহ




