বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম কদেপাদেশন
লবএসলস ভবন, সল্টদ ালা পোড, চট্টগ্রাম।
বালষ পক কমপসম্পােন চুলিে ত্রৈমালসক প্রলিদবেন (জুলাই – পসদেম্বে, ২০২১)
উদেশ্য
১) ক্রুড পেদরাললয়াম এবাং
অন্যান্য
েলেদশালিি
পেদরাললয়ামর্াি েণ্যালে
সাংগ্রহ ও আমোলন;
২) পেদরাললয়ামর্াি েণ্য
লবেণন এবাং দুষণমুি
জ্বালালন পিল লনলিিকেণ;
৩) জ্বালালন সেবোহ
লনলব পঘ্নকেণ;

কার্ পক্রম
১.১) েলেদশালিি পেদরাললয়াম েণ্য
আমোলন
১.২) ক্রুড অদয়ল আমোলন
১.৩) পলাকাল উৎস হদি েলেদশালিি
পিল সাংগ্রহ
২.১) পেদরাললয়াম েণ্য লবেণন কার্ পক্রম
২.২) পভর্াল পিল লবেণন প্রলিদোি
কার্ পক্রম
৩.১) োইেলাইন লনমপাণ

কমপসম্পােন সূচক

লক্ষ্যমাৈা
জুলাই

অর্পন
আগস্ট

পসদেেঃ

(জুলাই’২১ - সেপ্টেম্বর’২১,
২০২১) পর্ যন্ত/মন্তব্য

পমাট অর্পন

১.১.১) েলেদশালিি পিল আমোলন

লক্ষ্ পম.টন

৪০

২.৬৬

২.৮২

৩.৫৬

৯.০৪ (েমষ্টি)

১.২.১) ক্রুড অদয়ল আমোলন
১.৩.১) েলেদশালিি পিল সাংগ্রহ

লক্ষ্ পম.টন
লক্ষ্ পম.টন

১২
৩.২০

১.৭৯
০.৩৫

০.৯৯
০.৩৮

১.৯৭
০.৩৪

৪.৭৫ (েমষ্টি)
১.০৭ (েমষ্টি)

লক্ষ্ পম.টন
সাংখ্যা

৫০
২০০

৪.০৪
-

৪.৫৫
৭৭

৫.৭২
১৫

১৪.৩১ (েমষ্টি)
৯২ (েমষ্টি)

ষ্টক.ষ্টম

১৫

১

২

২

২ (ক্রম পুষ্টিভূত)

ষ্টক.ষ্টম

৪

২

২

২

২ (ক্রম পুষ্টিভূত)

লক.লম

১৬

-

-

-

-

িালেখ

৩০/০৫/২০২২

-

-

-

নদভম্বে’২১ মাদস চায়না হদি
লশেদমন্ট কো হদব।

িালেখ

৩১/১০/২০২১

০৮/০৭/২০২১

০৮/০৭/২০২১

০৮/০৭/২০২১

০৮/০৭/২০২১

লক্ষ্ পম.টন
লক্ষ্ পম.টন
লক্ষ্ পম.টন
লক্ষ্ পম.টন

১২
৫.৭৬
১.৮০
৪.২০

১.৩২
০.৫৩
০.১৭
০.৫৯

১.১৫
০.৫৪
০.১৭

১.১৫
০.৫১
০.১৬
০.৪৫

৩.৬২ (েমষ্টি)
১.৫৮ (েমষ্টি)
০.৫ (েমষ্টি)

১৫০০
৪
১৫
৪

৯৪
-

২৪৭
-

২.১.১) পেদরাললয়াম েণ্য লবেণন
২.২.১) লিললাং পেশন ও এদর্ন্সী
সমূহ েলেেশপন
৩.১.১) ইষ্টিয়া-বাাংলাপ্টেশ পেন্ডশীে
োইেলাইন লনমপাণ।
৩.১.২) সেট এ-১ পাইপলাইন
ষ্টনমযাণ।
৩.১.৩) ভীে সমুদ্র পেদক
োইেলাইদন আমোলনকৃি পিল
খালাস (এেষ্টপএম প্রকল্প)
৩.২) SPM প্রকপ্টল্পর BOUY স্থাপন
৩.২.১) গভীর েমুপ্টে ষ্টনর্ যাষ্টরত স্থাপ্টন
BOUY স্থাপন
৩.৩) ইআরএল ইউষ্টনট-২ স্থাপন প্রকপ্টল্পর ৩.৩.১) ষ্টিষ্টপষ্টপ জ্বালাষ্টন ও খষ্টনে
ষ্টিষ্টপষ্টপ জ্বালাষ্টন ও খষ্টনে েম্পে ষ্টবভাপ্টগ েম্পে ষ্টবভাপ্টগ সপ্রষ্টরত ও
সপ্ররণ ও প্রপ্টয়ােনীয় তথ্য প্রোন
প্রপ্টয়ােনীয় তথ্য প্রোনকৃত
৪.১) ক্রুড অদয়ল প্রদসলসাং
৪.১.১) ক্রুড অদয়ল প্রদসস
৪.২) লবলভন্ন পগ্রদডে পেদরাললয়াম েণ্য ৪.২.১) মধ্যম
উৎোেন
৪.২.২) উচ্চ
৪.২.৩) লনম্ন

৪) ক্রুড পেদরাললয়াম
শুলিকেণ এবাং লবলভন্ন
মাদনে
েলেদশালিি
পেদরাললয়ামর্াি
েণ্য
সামগ্রী উৎোেন;
৫) মানব সম্পে উন্নয়ন ও
৫.১) মানব সম্পে উন্নয়ন
সাংস্থােন কার্ পক্রম;
৫.২) সাংস্থােন কার্ পক্রম

একক

৫.১.১) প্রলশক্ষ্ণ
৫.১.২) অভযন্তেীন লশখন
৫.২.১) লনদয়া কার্ পক্রম
৫.২.২) েদোন্নলি কার্ পক্রম

Page 1 of 1

র্ন
সাংখ্যা
র্ন
র্ন

০.৪১

৩৫৫
২
-

১.৪৫ (েমষ্টি)
৬৯৬ (েমষ্টি)
২ (েমষ্টি)
-

