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িবে�ারক পিরদ�েরর কম র্স�াদেনর সািব র্ক িচ� 

 
(Overview of the Performance of Department of Explosives) 

 
সা�িতক অজর্ন, চয্ােল� এবং ভিব�ত পিরক�না 

* সা�িতক বছরসমূেহর (৩ বছর) �ধান অজর্নসমূহঃ 
২০১৩-২০১৪ অথ র্বছেরর অজর্নঃ 

িবে�ারকঃ ৩০ েমি�ক টন েডেটােনটর, ৩৫ েমি�ক টন পাওয়ার েজল, ১,৮০,০০০ িমটার েডেটােনিটং িফউজ, 
৯৮,৮৬০ িপস ইেলকি�ক েডেটােনটর, ২০০ িপস বু�ার, ৩,০০০ িপস েডেটােনিটং কড র্ আমদািন, িবে�ারক 
মজুেদর ৬িট, আমদািনর  ৬িট এবং পিরবহেনর ৭িট লাইেস� ম�র। 
�াসঃ ২,০২,৩৫৮িট িসিল�ার আমদািন, িসিল�ার মজুেদর লাইেস� ১০৮িট এবং ৩৫িট �াসাধার আমদািনর 
পারিমট ম�র। 
েপে�ািলয়াম ও ��লনীয় তরল পদাথ র্ঃ ২৫৩৮িট আমদািনর অনাপি� �দান। 
�াস পাইপ লাইনঃ ৫১িট পাইপ লাইেনর চাপ সহন �মতা ও িনি��তা পরী�ণ ও �াস পিরবহেনর অনুমিত 
�দান। 
েবামা জাতীয় আলামত পরী�ণঃ ৮২৫িট আলামত পরী�াগাের পরী�ণ। 
রাজ� আয় ও �য়ঃ ৪,১৫,২৯০০০/- টাকা আয় ও ১,৪৭,৫৪,০০০/- টাকা �য়। 
 
২০১৪-২০১৫ অথ র্বছেরর অজর্নঃ 

িবে�ারকঃ ১৪৭ েমি�ক টন ইমালশন, েডেটােনিটং কড র্ ৪,০১,৬৬৯.২ িমটার ও ৩৮৭১.১৬ েকিজ, ইেলকি�ক 
েডেটােনটর ৩,২২,৯৫২ িপস, েডেটােনিটং িফউজ ৩,১০,০০০ িমটার, ওয়াটার েরিজ�য্া� �ােকজড 
এ�েপ�ািসভস ১০৫ েমি�ক টন, ফগ িসগ�াল ৩০৫৬িট, েশইপড্ চাজর্ ৭৬৫৮ িপস, চাজর্ ৮৫৪৪.৪৬৪ েকিজ, 
বু�ার ৩০০ িপস, কয্াটািল� ও ে�ািপ�া� ১১.৩৬ েকিজ আমদািন, িবে�ারক আমদািনর ১৬িট এবং 
পিরবহেনর ১৭িট লাইেস� ম�র। 
�াসঃ ৬,৪৬,৩৬০িট িসিল�ার আমদািন, িসিল�ার মজুেদর লাইেস� ৩২২িট ও ৪০িট �াসাধার আমদািনর 
পারিমট ম�র। 
েপে�ািলয়াম ও ��লনীয় তরল পদাথ র্ঃ েপে�ািলয়াম মজুেদর ৯৭৩িট লাইেস�, ২৪৫১িট আমদািনর অনাপি� 
�দান। 
�াস পাইপ লাইনঃ ৭৮িট পাইপ লাইেনর চাপ সহন �মতা ও িনি��তা পরী�ণ ও উ� পাইপ লাইেন �াস 
পিরবহেনর অনুমিত �দান। 
েবামা জাতীয় আলামত পরী�ণঃ ১০৫৯িট েবামা জাতীয় আলামত পরী�াগাের পরী�ণ। 
রাজ� আয় ও �য়ঃ ৫,২৭,১৫,০০০/- টাকা আয় ও ১,১২,৫৬,০০০/- টাকা �য়। 
 
২০১৫-২০১৬ (১৫ মে/ ২০১৬ পয র্�) অথ র্বছেরর অজর্নঃ 

বি স্ ফোরকঃ ২৭৮ মে ট্রিক টন বি স্ ফোরক (পা ওয়া র জে ল ), ৩,১৮,৪৪৬ পি স ডেটোনে টর, ২৫.৫৫ মে ট্রিক টন 
ইমা লশন, ১০১৫০ পি স শে প চা র্জ, ১০০ কে জি  মেইন চা র্জ, ৫৫২০ কে জি  ডি লে  ইলে  ডেটোনেটর , ২১০ পি স  
ইলেকট্রিক ডেটোনেটর , ৫০০ পি স ফা য়া র ওয়া র্কস , ২৪পি স ফা য়া র হেড ইগনিটা র , ২৮২ পি স কা টা র , ৪০পি স 
প্রাইমা র, ৪০ পি স প্রাইম ডি লে  পা ওয়া র , ৯০ মেটিক টন ওয়া টা র রেজি স্ট্যান্স প্যাকে জড বি স্ ফোরক , ৩,২০,০০০ 
মি টা র ডেটোনেটিং ফি উজ, ১,৪২,৮৮৬ মি টা র ডেটোনেটিং কর্ড, ৪৪০ পি স বুষ্টার , ২৪ পি স পা উডা র চা র্জ, ১৫ 
মে ট্রিক টন ইমুলে ক্স আমদা নির অনুমতি /লাইেস� �দান করা হেয়েছ। 
 

গ্যাসঃ অধী ন ১২৬৯৩৮১টি এলপি জি  সি লি ন্ডার আমদা নির অনুমতি  এবং এলপি জি  সি লি ন্ডার মজুদের জন্য 
৩৫১িট লাইেস� ম�র করা হেয়েছ। 
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েপে�ািলয়াম ও ��লনীয় তরল পদাথ র্ঃ েপে�ািলয়াম মজুেদর ৫৫৩িট লাইেস�, ২৫৯১িট  আমদািনর অনাপি� 
�দান। 
�াস পাইপ লাইনঃ ৪০িট পাইপ লাইেনর চাপ সহন �মতা ও িনি��তা পরী�ণ ও উ� পাইপ লাইেন �াস 
পিরবহেনর অনুমিত �দান। 
েবামা জাতীয় আলামত পরী�ণঃ ৪০২িট েবামা জাতীয় আলামত পরী�াগাের পরী�ণ। 
রাজ� আয় ও �য়ঃ ৫,৬৮,৬৮,০০০/- টাকা আয় ও ১,০৬,০০,০০০/- টাকা �য়। 
 
* সম�া এবং চয্ােল�সমূহঃ 

১। দ�েরর িনজ� েকান অিফস ভবন নাই এবং আধুিনক সর�ামািদ স�িলত পরী�াগার েনই। কােজর পিরিধ 
�মাগত বৃি� েপেলও জনবল অ�তুল ও আইিট সং�া� েকান েলাকবল েনই। িবপ�নক পদাথ র্ হেত সৃ� দুঘ র্টনার 
�ত তদ� ও দুঘ র্টনা�ল পিরদশ র্েনর জ� িনজ� েকান যানবাহন েনই।  
 
২। বতর্মােন িবে�ারেকর অপ�বহার স�েকর্ আধুিনক �ান লাভ, িসএনিজ, এলিপিজসহ অ�া� িসিল�ার ও 
�াসাধার পরী�ণ এবং �াস পাইপ লাইনসহ অ�া� িবপ�নক পদােথ র্র িনরাপ�া সং�া� ইতয্ািদ িবষেয় এ 
দ�েরর কম র্কতর্ােদর কািরগরী দ�তা বৃি�র জ� �শাসিনক ম�ণালয় হেত ৈবেদিশক �িশ�েণর সুেযাগ �দান 
করা �েয়াজন। 
 
* ভিব�ৎ পিরক�নাঃ 

১। িবে�ারক পিরদ�েরর অনুেমািদত জনবল ৬৯ হেত ১০৬ েত বৃি�র ��াব প্রশা সনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব 
কমি টি হেত অনুেমাদন �াি�র পর িনেয়াগ িবিধ জাির কের �ত জনবল িনেয়াগ করার মা�েম ৈতল ও �াস 
েস�রসহ অ�া� ে�কেহা�ারেদর �ত েসবা �দান িনি�ত করা। 
 
২। িবে�ারক পিরদ�েরর কােয র্র পিরিধ উ�েরা�র বৃি� পাওয়ায় দ�ের ির-�াকচািরং ও আধুিনকায়েনর জ�  
২৮৩ জন জনবল িবিশ� সাংগঠিনক কাঠােমা ��াব �শাসিনক ম�ণালেয় ে�রণ করা হেয়েছ। যা জন�শাসন 
ম�ণালয়, অথ র্ম�ণালেয়র অনুেমাদেনর �ি�য়া করা।  
 
৩। �াবেরটরীেত নতুন সর�াম �াপন কের আধুিনকায়ন করা। 
 
৪। আইিট েলাকবল িনেয়ােগর মা�েম ই-গভেণ র্� িসে�ম কায র্কর করা। 
 
২০১৬-২০১৭ অথ র্ বছেরর স�া� �ধান অজর্নসমূহ 
িবে�ারক, েপে�ািলয়াম, �াস িসিল�ার, �াসাধার আমদািন, পিরবহন ও মজুদ লাইেস� ১৬৭০ িট 
ম�রকৃত লাইেসে�র অধীন এলিপিজ িসিল�ার আমদািন ৪০০০০০ িট 
এলিপিজ িসিল�ার মজুেদর লাইেস� ৩০০ িট 
িবে�ারক, েপে�ািলয়াম, ��লনীয় তরল পদাথ র্, কাব র্াইড, �াস িসিল�ার, �াসাধার মজুদ 
�া�ণ এবং েপে�ািলয়াম ও এলিপিজ �াংকার পিরদশ র্ন  

১২৫০ িট 

েপে�ািলয়াম অয্া� ও আম র্স অয্া�, ১৮৭৮ এর অধীন ��লনীয় তরল পদাথ র্ ও অ�া� 
িবপ�নক পদােথ র্র আমদািনর অনাপি�প� 

২২০০ িট 

উ�চাপ �াস পাইপ লাইেনর নকশা িনরী�ণ ও অনুেমাদন এবং পূব র্ অনুেমািদত পাইপ 
লাইেন �াস স�ালেনর অনুেমাদন  

৪০ িট 

�য্াপ জাহােজ েপে�ািলয়াম �াংেক মানুষ �েবশ ও অি�ময় কােজর উপেযািগতা যাচাই 
কিরয়া �াসমু� সনদ জারীর উে�ে� �াংক পরী�ণ 

৭২০০ িট 

উ�চাপ �াস পাইপ লাইেনর স�মতা ও িনি��তা পরী�ণ ৪০ িট 
েবামাজাতীয় আলামত পরী�ণ ও মতামত �দান ২৮০ িট 
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উপ�মিনকা (Preamble) 

 

সরকা রি  দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতি ষ্ঠানিক দক্ষতা  বৃদ্ধি , স্বচ্ছতা  ও জবাবদিহি  জোরদা র করা , সুশা সন সংহতকরণ 

এবং সম্পদের যথা যথ ব্যবহা র নি শ্চিতকরণের মা ধ্যমে  রূপকল্প ২০২১ এর যথা যথ বা স্তবায়নের লক্ষ্যে- 

 

 িবে�ারক পিরদ�েরর �ধান িবে�ারক পিরদশ র্ক, বাংলােদশ 

 

এবং 

 

 সিচব, �ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার এর মে� ২০১৬ সােলর 

................................ মােসর ............................তািরেখ এই বািষ র্ক কম র্স�াদন চুি� �া�িরত হল।  

 

এই চুি�েত �া�রকারী উভয়প� িন�িলিখত িবষয়সমূেহ স�ত হেলন : 
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েসকশন  ১: 
 

িবে�ারক পিরদ�েরর রূপক� (Vision), অিভল�য্ (Mission), েকৗশলগত উে��সমূহ এবং কায র্াবিল 
 
 
১.১ রূপক� (Vision) : 

েপে�ািলয়াম এবং �াস েস�ের ৈতল, �াস ও খিনজ স�দ আহরন কােয র্ সংি�� �াপনা, যান, 
জনজীবন ও স�েদর িনরাপ�া িবধান। 
 

১.২ অিভল�য্ (Mission) : 
িবে�ারক ও েপে�ািলয়াম আইেনর যথাযথ �েয়ােগর মা�েম বািণিজয্ক িবে�ারক, সংকুিচত �াস, 
েপে�ািলয়ামসহ দাহয্ তরল, দাহয্ কিঠন এবং জারক পদােথ র্র উৎপাদন, পিরবহণ, স�ালন, মজুদ, 
�বহার ও হয্া�িলং এর সময় স�া� দুঘ র্টনা �িতেরাধ, পিরেবশ সংর�ণ, মানুেষর আহত হওয়া ও 
জীবন হািন �িতেরাধ এবং স�েদর �ংস েথেক র�া করা মূল ল�য্। 
 

১.৩ েকৗশলগত উে��সমূহ (Strategic Objectives) : 
১। িবে�ারক, েপে�ািলয়াম, ��লনীয় তরল পদাথ র্ , গ্যাস সি লি ন্ডার ও �াসাধার হেত স�া� দুঘ র্টনার 

ক্ষতি কর �ভাব িনয়�ন। এলপি জি  হ্যান্ডলি ং-এ নিরাপত্তা নি শ্চিত করা । 
২।  শীপ িরসাইি�ং/�য্ািপং িশে� িনেয়ািজত �িমক কম র্চারীেদর জাহােজর অভয্�ের �েবশ এবং 

ভা�ার কাজ করার সময় অি�েজন ��তা এবং স�া� িবে�ারণ বা অি� দুঘ র্টনা েথেক ঝুিকঁমু� 
রাখা। 

৩।  উ� চাপ �াস পাইপ লাইেনর িনরাপ�া এবং দীঘ র্ �ায়ী� িনি�ত করা। 
৪।  িবে�ারক �� আইন এর অধীন দােয়রকৃত মামলা �ত িন�ি�করেণ সহায়তা �দান।  
 

১.৪ কায র্াবিল (Functions) : 
 

১। িবে�ারক, েপে�ািলয়াম, �াস িসিল�ার, �াসাধার আমদািন, পিরবহণ এবং মজুেদর লাইেস� 
ম�র। 

২। এল.িপ.িজ েবাটিলং �য্া�, এল.িপ.িজ অেটােমািটভ িরফুেয়িলং ে�শন, এল.িপ.িজ িসিল�ার 
আমদািন ও মজুেদর লাইেস� ম�র । 

৩। ডক এবং শীপ ে�িকং ইয়ােড র্ েমরামত বা ভা�ার জ� আনা জাহােজ েপে�ািলয়াম �াংেক মানুষ 
�েবশ ও অি�ময় ( Hot work) কােজর জ� �াস ি� সনদ জারী করার লে�য্ পরী�ণ স�� 
করা। 

৪। উ� চােপ �াস পাইপ লাইেন হাইে�া�য্ািটক পরী�া এবং িলক েট� পরী�া ও পয র্েব�ণ। 
৫। উ� চােপ �াস পাইপ লাইেনর রুট �াপ, িডজাইন ও কন�াকশন নকশা পয র্েব�ণ ও অনুেমাদন 

�দান। অনুেমািদত পাইপ লাইেন �াস পিরবহেনর অনুমিত �দান। 
৬। িবে�ারক, েপে�ািলয়াম, দাহয্ কিঠন, কয্ালিসয়াম কাব র্াইড, �াস িসিল�ার, �াসাধার মজুেদর 

�া�ণ এবং েপে�ািলয়াম ও  এল.িপ.িজ �াংকার পিরদশ র্ন। 
৭। িবে�ারক �� আইন ১৯০৮ এর আওতায় দােয়রকৃত মামলায় আদালত কতৃর্ক চািহত িবেশষ� 

মতামত �দান এবং েবাম ও েবামজাতীয় আলামেতর রাসায়িনক িবে�ষেণর মা�েম আলামতগুিলর 
রাসায়িনক চির� িনধ র্ারণ। 

৮। অ� আইন ১৮৭৮ ও েপে�ািলয়াম আইন ১৯৩৪ এর আওতায় িনয়ি�ত রাসায়িনক �ে�র আমদািনর 
পূেব র্ অনাপি� সনদ �দান। 
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সংেযাজনী-১ 

 

শ�সংে�প 

(Acronyms) 

 

�িমক নং শ�সংে�প িববরণ 

১ েজলা কতৃর্প� েডপুিট কিমশনার এবং অিতির� েডপুিট কিমশনার। 

২ এলিপিজ তরলীকৃত েপে�ািলয়াম �াস। 

৩ েকিমকয্ালস 
আমদািনর অনাপি�  

��লনীয় তরল পদাথ র্ এবং অ�া� িবপ�নক পদাথ র্ আমদািনর  
অনাপি�। 

৪ েজলা কতৃর্পে�র 
অনাপি� 

েপে�ািলয়ামজাত ��, এলিপিজ �য্া�, িসএনিজ ে�শেনর লাইেস� �াি�র 
জ� �স্তাবিত সাইেট আেবদনকারীর অনুকূেল েজলা �শাসন কতৃর্ক �দ� 
অনাপি� প�। 
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েসকশন ২ 
 

দ�র/সং�ার িবিভ� কায র্�েমর চুড়া� ফলাফল/�ভাব (Outcome/Impact) 
 

চুড়া ন্ত ফলা ফল/প্রভা ব 
(Outcome/Impact) 

কম র্স�াদন 
সূচকসমূহ 

(Performance 
Indicator) 

একক 
(Unit 
Data) 

�কৃত 
 

ল�য্মা�া 
২০১৬-১৭ 

�ে�পণ িনধ র্ািরত ল�য্মা�া 
অজর্েনর ে�ে� েযৗথভােব 

দািয়��া� 
ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�াসমূেহর নাম 

উপা�সূ� 
(Source of 

Data) ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
(২০ জুন/১৬ 

পয র্�) 
২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
িবে�ারক, েপে�ািলয়াম, �াস িসিল�ার, �াসাধার 
আমদািন, পিরবহন ও মজুদ লাইেস� 

লাইেস� ম�র সং�া ১৬৪৬ ১৮৮৫ ১৬৭০ ১৬৮০ ১৬৯০ িবে�ারক পিরদ�েরর 
�ধান কায র্ালয়সহ চ��াম, 
খুলনা, রাজশাহী, িসেলট ও 
বিরশাল শাখা অিফস। 

সদর দ�র ও 
িবভাগীয় 
দ�েরর 
নিথপ� 

ম�রীকৃত লাইেসে�র অধীন এলিপিজ িসিল�ার 
আমদািন 

িসিল�ার আমদািন সং�া ৪২১৭৪৪ ১৪০১৭১৯ ৪০০০০০ ৪৫০০০০ ৫০০০০০ 

এলিপিজ িসিল�ার মজুেদর লাইেস� লাইেস� ম�র সং�া ৩২২ ৪৫৪ ৩০০ ৩২৫ ৩৫০ 
িবে�ারক, েপে�ািলয়াম, ��লনীয় তরল পদাথ র্, 
কাব র্াইড, �াস িসিল�ার, �াসাধার মজুদ �া�ণ 
এবং েপে�ািলয়াম ও এলিপিজ �াংকার পিরদশ র্ন  

সাইট/�া�ণ 
পিরদশ র্ন 

সং�া ১৩২৬ ১৫৯১ ১২৫০ ১৩০০ ১৩০০ 

েপে�ািলয়াম অয্া� ও আম র্স অয্া�, ১৮৭৮ এর 
অধীন ��লনীয় তরল পদাথ র্ ও অ�া� িবপ�নক 
পদােথ র্র আমদািনর অনাপি�প� 

অনাপি�প� ম�র সং�া ২৪৫১ ৩১০৫ ২২০০ ২২৫০ ২৩০০ 

উ�চাপ �াস পাইপ লাইেনর নকশা িনরী�ণ ও 
অনুেমাদন এবং পূব র্ অনুেমািদত পাইপ লাইেন �াস 
স�ালেনর অনুেমাদন  

পাইপ লাইন 
অনুেমাদন 

সং�া ৯০ ৪৮ ৪০ ৪২ ৪৩   

�য্াপ জাহােজ েপে�ািলয়াম �াংেক মানুষ �েবশ ও 
অি�ময় কােজর উপেযািগতা যাচাই কিরয়া 
�াসমু� সনদ জারীর উে�ে� �াংক পরী�ণ 

�াংক পয র্েব�ণ ও 
পরী�ণ 

সং�া ১৪২৬৪ ১১২৭৯ ৭২০০ ৭২০০ ৭২০০   

উ�চাপ �াস পাইপ লাইেনর স�মতা ও িনি��তা 
পরী�ণ 

পাইপ লাইন 
পরী�ণ 

সং�া ৭৮ ৫২ ৪০ ৪২ ৪৩ 

েবামাজাতীয় আলামত পরী�ণ ও মতামত �দান েবামা/আলামত 
পরী�ণ 

সং�া ১০৫৯ ৪৬০ ২৮০ ২৫০ ২০০ 
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েসকশন ৩ 
 

েকৗশলগত উে��, অ�ািধকার, কায র্�ম, কম র্স�াদন সূচক এবং ল�য্মা�াসমুহ 
 

েকৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত 
উে�ে�র 

নাম 
(Weight 

of 
Strategic 

Objective) 

কায র্�ম 
(Activities) 

 

কম র্স�াদন 
সূচক 

(Performance 
Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম র্স�াদন 
সূচেকর মান 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

�কৃত অজর্ন 
 

ল�য্মা�া/িনণ র্ায়ক ২০১৬-১৭ 
(Target/Criteria Value for FY 2016-17) 

প্রক্ষেপণ 
(Projection) 

২০১৭-১৮ 

�ে�পণ 
(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 
(২০ জুন/১৬ 

পর্যন্ত) 

অসাধারণ অিতউ�ম উ�ম চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে� 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
দ�র/সং�ার েকৗশলগত  উে��সমূহ 
১. িবে�ারক, 
েপে�ািলয়াম, 
��লনীয় 
পদাথ র্, �াস 
িসিল�ার এবং 
�াসাধার হেত 
স�া� 
দুঘ র্টনার 
�িতকর 
�ভাব িনয়�ণ। 
এলিপিজ 
হয্া�িলং-এ 
িনরাপ�া 
িনি�ত করা। 

৬৫ ১.১ িবে�ারক, 
েপে�ািলয়াম, 

�াস িসিল�ার 
এবং �াসাধার 
এর আমদািন, 
পিরবহন ও 

মজুেদর 
লাইেস� ম�র 

লাইেস� ম�র সং�া ১৫ ১৬৪৬ ১৮৮৫ ১৬৭০ ১৫০৩ ১৩৩৬ ১১৬৯ ১০০২ ১৬৮০ ১৬৯০ 

 ১.২ এলিপিজ 
িসিল�ার 
আমদািনর 

লাইেস� ম�র 

িসিল�ার 
আমদািন 

সং�া ১০ ৪২১৭৪৪ ১৪০১৭১৯ ৪০০০০০ ৩৬০০০০ ৩২০০০০ ২৮০০০০ ২৪০০০০ ৪৫০০০০ ৫০০০০০ 

 ১.৩ এলিপিজ 
িসিল�ার 
মজুেদর 

লাইেস� ম�র 

লাইেস� ম�র সং�া ১০ ৩২২ ৪৫৪ ৩০০ ২৭০ ২৪০ ২১০ ১৮০ ৩২৫ ৩৫০ 

 ১.৪ িবে�ারক, 
েপে�ািলয়াম, 

��লনীয়  
তরল পদাথ র্, 

কাব র্াইড, �াস 
িসিল�ার, 

�াসাধার মজুদ 
�া�ণ ও 

সাইট/�া�ণ 
পিরদশ র্ন 

সং�া ১০ ১৩২৬ ১৫৯১ ১২৫০ ১১২৫ ১০০০ ৮৭৫ ৭৫০ ১৩০০ ১৩০০ 
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েপে�ািলয়াম এবং 
এলিপিজ 
�াংকার 
পিরদশ র্ন 

  ১.৫ েপে�ািলয়াম 
অয্া� ও আম র্স 

অয্া�, ১৮৭৮ এর 
অধীন ��লনীয় 
তরল পদাথ র্ এবং 
অ�া� িবপ�নক 

পদােথ র্র 
আমদািনর 

অনাপি�প� ম�র 

অনাপি�প� 
ম�র 

সং�া ১০ ২৪৫১ ৩১০৫ ২২০০ ১৯৮০ ১৭৬০ ১৫৪০ ১৩২০ ২২৫০ ২৩০০ 

  ১.৬ উ�চাপ 
�াস পাইপ 

লাইেনর নকশা 
িনরী�ণ ও 

অনুেমাদন এবং 
পূব র্ অনুেমািদত 

�াস পাইপ 
লাইেন �াস 
পিরবহেনর 
অনুেমাদন 

�দান 

পাইপ লাইন 
অনুেমাদন 

সং�া ১০ ৯০ ৪৮ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪২ ৪৩ 

২. শীপ 
িরসাইি�ং/ 
�য্ািপং 
িশে� 
িনেয়ািজত 
�িমক 
কম র্চারীেদর 
জাহােজর 
অভয্�ের 
�েবশ এবং 
ভা�ার কাজ 
করার সময় 

১০ েপে�ািলয়াম 
�াংেক মানুষ 

�েবশ ও 
অি�ময় কােজর 

উপেযািগতা 
যাচাই কিরয়া 

�াস মু� সনদ 
জারীর  

উে�ে�  
�াংক পরী�ণ 

�াংক 
পয র্েব�ণ  
ও পরী�ণ 

সং�া ১০ ১৪২৬৪ ১১২৭৯ ৭২০০ ৬৪৮০ ৫৭৬০ ৫০৪০ ৪৩২০ ৭২০০ ৭২০০ 
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অি�েজন 
��তা এবং 
িবে�ারণ বা 
অি� দুঘ র্টনা 
েথেক 
িনরাপদ 
রাখা। 
৩. উ�চাপ 
�াস পাইপ 
লাইেনর 
িনরাপ�া ও 
দীঘ র্ �ািয়� 
িনি�তকরণ 

৫ উ�চাপ �াস 
পাইপ লাইেনর 

স�মতা ও 
িনি��তা 
পরী�ণ 

পাইপ লাইন 
পরী�ণ 

সং�া ৫ ৭৮ ৫২ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪২ ৪৩ 

৪.  িবে�ারক 
�� আইন এর  
অধীন 
দােয়রকৃত 
মামলায় সা�ী 
িহসােব 
িবেশষে�র 
মতামত �দান 
এবং মামলার 
�ত িন�ি�েত 
সহায়তা। 

৫ েবামাজাতীয় 
আলামত 
পরী�ণ ও 
মতামত �দান 

েবামা/ 
িবে�ারক 
জাতীয় 

আলামত 
পরী�ণ 

সং�া ৫ ১০৫৯ ৪৬০ ২৮০ ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৬৫ ২৫০ ২০০ 
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দ�র/সং�ার আবি�ক েকৗশলগত উে��সমূহ 
(েমাট মান-২০) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 
েকৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত 
উে�ে�র নাম 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায র্�ম 
(Activities) 

 

কম র্স�াদন সূচক 
(Performance Indicator) 

একক 
(Unit) 

কম র্স�াদন 
সূচেকর মান 
(Weight 
of PI) 

ল�য্মা�ার মান- ২০১৬-১৭ 
(Target Value-2016-17) 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিতউ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনেমণ 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দ�তার সে� 
বািষ র্ক 
কম র্স�াদন 
চুি� বা�বায়ন 

 
 
 
 

৬ 

২০১৬-১৭ অথ র্বছেরর খসড়া বািষ র্ক 
কম র্স�াদন চুি� দািখল 

িনধ র্ািরত সময়সীমার মে� খসড়া 
চুি� ম�ণালয়/ িবভােগ 
দািখলকৃত 

তািরখ ১ ১৯ েম ২২ েম ২৪ েম ২৫ েম ২৬ েম 

মা ঠ পর্যায়ের কা র্যালয়সমূহের সঙ্গে 
২০১৬-১৭ অর্থবছরের বা র্ষিক 
কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর 

নি র্ধারিত সময়সী মা র মধ্যে চুক্তি 
স্বাক্ষরিত 

তা রিখ ১ ২৬-৩০ জুন _ _ _ _ 

২০১৫-১৬ অর্থবছরের বা র্ষিক 
কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন 
প্রতি বেদন দা খি ল 

নি র্ধারিত তা রিখে  মূল্যায়ন 
প্রতি বেদন দা খি লকৃত 

সংখ্যা ১ ১৪ জুলা ই ১৭ জুলা ই ১৮ জুলা ই ১৯ জুলা ই ২০ জুলা ই 

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বা র্ষিক 
কর্মসম্পাদন চুক্তির বা স্তবা য়ন 
পরী ক্ষণ 

ত্রৈমা সি ক প্রতি বেদন দা খি লকৃত সংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বা র্ষিক 
কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবা র্ষিক 
মূল্যায়ন প্রতি বেদন দা খি ল 

নি র্ধারিত তা রিখে  অর্ধবা র্ষিক 
মূল্যায়ন প্রতি বেদন দা খি লকৃত 

তা রিখ ১ ২২ জা নুয়া রি  ২৩ 
জা নুয়া রি  

২৪ 
জা নুয়া রি  

২৫ 
জা নুয়া রি  

২৬ 
জা নুয়া রি  

বা র্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা  প্রদা ন 

বৈদেশি ক প্রশি ক্ষণে প্রেরিত 
কর্মকর্তা 

সংখ্যা ১ ৩ ২ ১ - - 

দ�তা ও 
ৈনিতকতার 
উ�য়ন 

 
 

৩ 

সরকাির কম র্স�াদন �ব�াপনা 
সং�া� �িশ�ণসহ িবিভ� িবষেয় 
কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর জ� �িশ�ণ 
আেয়াজন 

�িশ�েণর সময় জনঘ
�া 

১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শু�াচার েকৗশল বা�বায়ন ২০১৬-১৭ অথ র্বছেরর শু�াচার 
বা�বায়ন কম র্পিরক�না এবং 
বা�বায়ন পিরবী�ণ কাঠােমা 
�ণীত ও দািখলকৃত 

তািরখ ১ ১৫ জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

িনধ র্ািরত সময়সীমার মে� 
ৈ�মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন 
দািখলকৃত 

সং�া ১ ৪ ৩ ২ - - 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 
েকৗশলগত 
উে�� 

(Strategic 
Objectives) 

েকৗশলগত 
উে�ে�র নাম 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায র্�ম 
(Activities) 

 

কম র্স�াদন সূচক 
(Performance Indicator) 

একক 
(Unit) 

কম র্স�াদন 
সূচেকর মান 
(Weight 
of PI) 

ল�য্মা�ার মান- ২০১৬-১৭ 
(Target Value-2016-17) 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিতউ�ম 
(Very 
Good) 

উ�ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনেমণ 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ত� অিধকার 
ও ��েণািদত 
ত� �কাশ 
বা�বায়ন 

 
 
২ 

ত� বাতায়ন হালনাগাদকরণ ত� বাতায়ন হালনাগাদকৃত % ১ প্রতি মা সের 
১ম সপ্তাহ 

প্রতি মা সের 
২য় সপ্তাহ 

প্রতি মা সের  
৩য় সপ্তাহ 

- - 

বািষ র্ক �িতেবদন �ণয়ন ও �কাশ বািষ র্ক �িতেবদন ওেয়বসাইেট 
�কািশত  

তািরখ ১ ১৫ অে�াবর ২৯ 
অে�াবর 

১৫ 
নেভ�র 

৩০ 
নেভ�র 

১৫ 
িডেস�র 

কা র্যপদ্ধতি  ও 
সেবা র 

মা নোন্নয়ন 

 
 
৫ 
 
 
 
 

ই-ফা ইলি ং পদ্ধতি  প্রবর্তন দপ্তর/সংস্থায় ই-ফা ইলি ং পদ্ধতি  
প্রবর্তিত 

তা রিখ ১ ২৮ ফে ব্রুয়া রি  ৩০ মা র্চ ৩০ এপ্রিল ৩১ মে  ২৯ জুন 

পি আরএল শুরুর ২ মা স পূর্বে সংশ্লিষ্ট 
কর্মচারী র পি আরএল, ছুটি নগদা য়ন 
ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র যুগপৎ জা রি  
নি শ্চিতকরণ 

পি আরএল শুরুর ২ মা স পূর্বে 
সংশ্লিষ্ট কর্মচারী র পি আরএল, ছুটি 
নগদা য়ন ও পেনশন মঞ্জুরিপত্র 
যুগপৎ জা রি কৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

েসবা �ি�য়ায় উ�াবন কায র্�ম 
বা�বায়ন 

দ�র/সং�ার কমপে� একিট 
অনলাইন েসবা চালুকৃত 

তািরখ ১ ৩১ িডেস�র ৩১ 
জানুয়াির 

২৮ 
েফ�য়াির 

- - 

অিভেযাগ �িতকার �ব�া বা�বায়ন িন�ি�কৃত অিভেযাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 
কর্মপরিবেশ 

উন্নয়ন 
 
 
 

৩ 

অফি স ভবন ও আঙ্গিনা  পরি চ্ছন্ন 
রা খা  

নি র্ধারিত সময়সী মা র মধ্যে 
অফি স ভবন ও আঙ্গিনা  পরি চ্ছন্ন 

তা রিখ ১ ৩০ নভে ম্বর  ৩১ 
ডি সে ম্বর 

৩১ 
জা নুয়া রি  

- - 

সেবা  প্রত্যাশী  এবং দর্শনা র্থীদের জন্য 
টয়লেটসহ অপে ক্ষাগা র (waiting 
room) এর ব্যবস্থা করা  

নি র্ধারিত সময়সী মা র মধ্যে সেবা  
প্রত্যাশী  এবং দর্শনা র্থীদের জন্য 
টয়লেটসহ অপে ক্ষাগা র চা লুকৃত 

তা রিখ ১ ৩০ নভে ম্বর ৩১ 
ডি সে ম্বর 

৩১ 
জা নুয়া রি  

- - 

সেবা র মা ন সম্পর্কে সেবা গ্রহীতা দের 
মতা মত পরি বী ক্ষণের ব্যবস্থা চা লু 
করা  

সেবা র মা ন সম্পর্কে 
সেবা গ্রহীতা দের মতা মত 
পরি বী ক্ষণের ব্যবস্থা চা লুকৃত 

তা রিখ ১ ৩০ নভে ম্বর ৩১ 
ডি সে ম্বর 

৩১ 
জা নুয়া রি  

- - 

আিথ র্ক 
�ব�াপনার 

উ�য়ন 

১ অিডট আপি� িন�ি� কায র্�েমর 
উ�য়ন 

বছের অিডট আপি� িন�ি�কৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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সংেযাজনী-২: কম র্স�াদন সূচকসমূহ, বা�বায়নকারী ম�ণালয়/িবভাগ/সং�া এবং পিরমাপ প�িত-এর িববরণ 
 

�িমক 
ন�র 

কা র্যক্রম কম র্স�াদন 
সূচকসমূহ 

িববরণ বা�বায়নকারী 
দ�র/সং�া 

পিরমাপ প�িত এবং 
উপা�সূ� 

সাধারণ 
ম�� 

১ িবে�ারক, েপে�ািলয়াম, �াস িসিল�ার এবং 
�াসাধার এর আমদািন, পিরবহন ও মজুেদর 
লাইেস� ম�র 

লাইেস� ম�র িবে�ারক, েপে�ািলয়াম, �াস িসিল�ার, �াসাধার 
আমদািন, পিরবহন ও মজুদ লাইেস� 

িবে�ারক পিরদ�র লা ইসে ন্স মঞ্জুরের সংখ্যা 
এবং দপ্তরের নথি পত্র/ 

রেজি ষ্টার 

 

২ এলিপিজ িসিল�ার আমদািনর লাইেস� ম�র লাইেস� ম�র এলিপিজ িসিল�ার আমদািনর লাইেস� িবে�ারক পিরদ�র লা ইসে ন্স মঞ্জুরের সংখ্যা 
এবং দপ্তরের নথি পত্র/ 

রেজি ষ্টার 

 

৩ এলিপিজ িসিল�ার মজুেদর লাইেস� ম�র লাইেস� ম�র এলিপিজ িসিল�ার মজুেদর লাইেস� িবে�ারক পিরদ�র লা ইসে ন্স মঞ্জুরের সংখ্যা 
এবং দপ্তরের নথি পত্র/ 

রেজি ষ্টার 

 

৪  িবে�ারক, েপে�ািলয়াম, ��লনীয়  
তরল পদাথ র্, কাব র্াইড, �াস িসিল�ার, �াসাধার 
মজুদ �া�ণ ও েপে�ািলয়াম এবং এলিপিজ 
�াংকার পিরদশ র্ন 

সাইট/�া�ণ 
পিরদশ র্ন 

িবে�ারক, েপে�ািলয়াম, ��লনীয় তরল পদাথ র্, 
কাব র্াইড, �াস িসিল�ার, �াসাধার মজুদ �া�ণ ও 
েপে�ািলয়াম এবং এলিপিজ �াংকার পিরদশ র্ন 

িবে�ারক পিরদ�র পরিদর্শনের সংখ্যা এবং 
পরিদর্শন প্রতি বেদন 

 

৫ েপে�ািলয়াম অয্া� ও আম র্স অয্া�, ১৮৭৮ এর 
অধীন ��লনীয় তরল পদাথ র্ এবং অ�া� 
িবপ�নক পদােথ র্র আমদািনর অনাপি�প� ম�র 

অনাপি�প� ম�র েপে�ািলয়াম অয্া� ও আম র্স অয্া�, ১৮৭৮ এর 
অধীন ��লনীয় তরল পদাথ র্ ও অ�া� িবপ�নক 
পদাথ র্ আমদািনর অনাপি�প� 

িবে�ারক পিরদ�র অনাপি� পে�র সং�া 
এবং দ�েরর নিথ/ 

রেজি ষ্টার 

 

৬ উ�চাপ �াস পাইপ লাইেনর নকশা িনরী�ণ ও 
অনুেমাদন এবং পূব র্ অনুেমািদত �াস পাইপ লাইেন 
�াস পিরবহেনর অনুেমাদন �দান 

পাইপ লাইন 
অনুেমাদন 

উ�চাপ �াস পাইপ লাইেনর নকশা িনরী�ণ ও 
অনুেমাদন এবং পূব র্ অনুেমািদত পাইপ লাইেন �াস 
পিরবহেনর অনুমিত �দান 

িবে�ারক পিরদ�র পাইপ লাইন অনুেমাদেনর 
সং�া এবং দ�েরর 
নিথপ�/ রেজি ষ্টার 

 

৭ েবামাজাতীয় আলামত পরী�ণ ও মতামত �দান েবামা/আলামত 
পরী�ণ 

েবামাজাতীয় আলামত পরী�ণ ও মতামত �দান িবে�ারক পিরদ�র �িতেবদেনর সং�া এবং 
দ�েরর নিথ/ রেজি ষ্টার 

 

৮ েপে�ািলয়াম �াংেক মানুষ �েবশ ও অি�ময় 
কােজর উপেযািগতা যাচাই কিরয়া �াস মু� সনদ 
জারীর  উে�ে�  �াংক পরী�ণ 

�াংক পয র্েব�ণ ও 
পরী�ণ 

েপে�ািলয়াম �াংেক মানুষ �েবশ ও অি�ময় 
কােজর উপেযািগতা যাচাই কিরয়া �াস মু� সনদ 
জারীর উে�ে� �াংক পরী�ণ 

িবে�ারক পিরদ�র �াংক পরী�েণর সং�া 
এবং �দ� সনদপ� 

 

৯ উ�চাপ �াস পাইপ লাইেনর স�মতা ও িনি��তা 
পরী�ণ 

পাইপ লাইন পরী�ণ উ�চাপ �াস পাইপ লাইেনর িনি��তা পরী�ণ িবে�ারক পিরদ�র পরী ক্ষণের সংখ্যা এবং 
দপ্তরের নথি / রেজি ষ্টার 
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সংেযাজনী-৩: অ� ম�ণালয়/িবভাগ/দ�র/সং�ার ---------------- িনকট সুিনিদ র্� কম র্স�াদন চািহদাসমূহ 
 

প্রতি ষ্ঠানের নাম সংশ্লিষ্ট কা র্যক্রম কর্মসম্পাদন সূচক উক্ত প্রতি ষ্ঠানের নিকট 
চাহিদা /প্রত্যাশা  

চাহিদা /প্রত্যাশা র যৌক্তিকতা  প্রত্যাশা  পূরণ না  হলে  সম্ভাব্য 
প্রভা ব 

েজলা কতৃর্প�  অনাপি�পে�র সং�া েজলা কতৃর্পে�র অনাপি�প� িবিধমালা অনুসাের অনাপি�প� �িতেরেক 
লাইেস� �দান স�ব নয়। 

বািণজয্ ম�ণালয় প্রধা ন বি স্ ফোরক পরিদর্শকে র 
পূর্বানুমতি  প্রদা নের শর্ত আরোপ 
করে বি স্ ফোরক , পে ট্রোলি য়া ম, 
বিপজ্জনক পদা র্থ , গ্যাস 
সি লি ন্ডার, গ্যাসা ধা র আমদনির 
শতর্ সংেযাজন।  

অনাপি�পে�র সং�া আমদািন নীিতমালায় 
বা�বাধকতা �দান 

আমদািন নীিতমালা অনুসাের আমদািন নীিতমালায় অ�ভু র্� 
করা না হেল কিতপয় 

িবপ�নক পদােথ র্র অনাপি� 
�দান করা স�ব নয়। 

পেট্রোবা ংলা  ও উহার অধী নস্থ 
কোম্পানী সমূহ 

গ্যাস পা ইপ লা ইন স্থাপনের 
নকশা  অনুমোদন , সঞ্চালনের 
অনুমোদন, গ্যাস পা ইপ লা ইনের 
সক্ষমতা  ও নি শ্ছি�তা পরী�ণ। 

অনুমোদন ও পরী ক্ষণের 
সংখ্যা 

অনুমোদন/ পরী ক্ষণের প্রস্তাব 
প্রেরণ 

পা ইপ লা ইনের নিরা পত্তা 
নি শ্চিত করা  

পেট্রোবা ংলা  কর্তৃক পা ইপ 
লা ইন স্থাপনের ও পরী ক্ষণের 
জন্য প্রস্তাব যৌক্তিক সময়ে  
প্রেরণ না  করা  হলে  বা র্ষিক 

কর্ম-সম্পাদন চুক্তির সংশ্লিষ্ট 
অংশে  ঋনা ত্মক প্রভা ব 

পড়বে। 
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আিম, �ধান িবে�ারক পিরদশ র্ক, বাংলােদশ, িবে�ারক পিরদ�র, 

�ালািন ও খিনজ স�দ িবভােগর দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় সিচব এর িনকট অ�ীকার করিছ  েয, এই 

চুি�েত বিণ র্ত ফলাফল অজর্েন সেচ� থাকব। 

 

আিম, সিচব, �ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ, ম�ণালেয়র দািয়ে� িনেয়ািজত মাননীয় ম�ীর �িতিনিধ 

িহেসেব �ধান িবে�ারক পিরদশ র্ক, বাংলােদশ এর  িনকট অ�ীকার করিছ েয,  এই চুি�েত বিণ র্ত 

ফলাফল অজর্েন সংি�� দ�রেক সব র্া�ক সহেযািগতা �দান করব। 

 

�া�িরত: 

 

 

�া�িরত  
............................................       ২৭-০৬-২০১৬  

�ধান িবে�ারক পিরদশ র্ক, বাংলােদশ                                                         তািরখ 
িবে�ারক পিরদ�র 

 

 

�া�িরত             ২৭-০৬-২০১৬ 

.....................................       তািরখ  

সিচব  
�ালািন ও খিনজ স�দ িবভাগ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


