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আিলক / জানাল 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:

বব শখ িজব হাইেটক পাক, কাানীগ, িসেলট এ াস সরবরােহর জ াস শনসহ ৩০ িকেলািমটার াস পাইপলাইন াপন
করা হেয়েছ। িলবা  পাওয়ার িলঃ এর ফগ ৫৫ মঃওঃ পাওয়ার া এর সােথ াস সাাই এিেম ার করা হেয়েছ। কাািনর
অিধ এলাকায় ৫০,০০০ ি-পইড াস িমটার াপন ক এর কায ম হণ করা হেয়েছ। িবগত িতন বছের িবিভ ণীর াহকেক
৪১১.৮০ িবিসএফ াস সরবরাহ করা হয় । কাািনর িবমান ২,৪১,৪৫৬ সংক সংেযােগর িবপরীেত ু াহক সবা দান অাহত
রেয়েছ। পশাগত দতা ির লে কাািনর ায় ৭৬৬ জন কম কতা / কম চািরগণেক িশণ দান করা হেয়েছ। সিত ৯ম ড
িবিভ পেদর ৬৩ জন কম কতা িনেয়াগ দান করা হেয়েছ । কাািনর ধান কায ালেয় বব কন ার াপন, ই-নিথ চাকরন, অনলাইন
াস িবল আদায় এবং সকল দরেক ইারেনট নটওয়ােকর আওতায় আনা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

দেশর অথ ৈনিতক সির সােথ সােথ ধান ালািন ািতক ােসর চািহদা ত ি পাওয়ায় িবমান ও িনিম ত িবিভ িশ িতান,
হ অথ ৈনিতক অল, িবৎ ক, হাই-টক পাক - এ িনরবি ােসর চািহদা মটােনা।

ভিবৎ পিরকনা:

বতমান সরকােরর িনব াচনী ইশেতহার, ২০১৮-এ বিণ ত ল ও পিরকনা, টকসই উয়ন অিভ (SDG), ৮ম পবািষ ক পিরকনা,
মণালয় কক হীত নীিতমালা/দিলল, সরকােরর অা কৗশলপ, বােজট ও সমেয় সমেয় সরকার কক হীত কম চী এবং সরকার
ঘািষত পক ২০৪১ আেলােক ািতক ােসর সরবরাহ,  দ ও িনরাপদ াস পিরবহন ও িবতরণ এর পিরকনা  হণ করা  হেয়েছ।
ালািন সায় তথা ালািন িনরাপার ােথ  িশ িতােন এনািজ অিডটর িনেয়ােগর মােম িবিভ াপনার াস অপচয় ও িসেম লস
রাধকরেণর উোগ হণ করা হেব। ুভােব মালমাল সংরেণর জ কাািনর কীয় ভাার কমে িনম াণ করা হেব। কাািনর
অিধ এলাকায়  ১,৫০,০০০ ি-পইড াস িমটার  াপেনর  জ িডিপিপ  ণয়েনর  কাজ চলমান  রেয়েছ।  জিকগ এবং  মৗলভীবাজার
াস িফ হেত কাািনর াস নটওয়াক-এ াস হেনর উোগ নয়া হেয়েছ। িনরবিছ াস সরবরােহর লে হিবগ জলার
মাধবর উপেজলার শাহজীবাজার হেত মল পয  ১২ ইি াস x ৫৭ িক.িম. ৫০০িপএসআইিজ চােপর পাইপলাইন িনম াণ, িসেলট
িস কেপ ােরশন এর চিদ েক ২০ ইি াস x ৩০ িক.িম. ৬০িপএসআইিজ চােপর িরংেমইন তির এবং জালালাবাদ ােস ািপত
িডআরএস/িসএমএস/িবএস এর মিডিফেকশন/আপেেডশন এর ক হন করা হেব।

২০২২-২৩ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

• াস িবেয়র লমাা ১৩৮.৭০ িবিসএফ;
• াস সংেযাগ (িবৎ, িশ,কাপভ, িসএনিজ, চা-বাগান) ০৫;
• বেকয়ার সম মাস ৩.০০ এ াসকরণ;
• ১৫ িক.িম. পাইপলাইন াপন ও ২০  াস শন রণােবণ ;
• ৫০০০  ি-পইড াস িমটার ও ইিভিস িমটার াপন;
• মানব সদ উয়ন ৪২৫ জন;
• জাতীয় াচার কৗশল বাবায়ন ও াহক সবা সহজীকরন।
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সকশন ১
আিলক / জানাল অিফেসর পক (Vision), অিভল (Mission), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

জালালাবাদ াস  এা িড িসেম িলিমেটড অিধ এলাকায় ািতক ােসর দ ও িনরাপদ পিরবহন এবং িবতরণ ।

১.২ অিভল (Mission)
সািনত াহকেদর উত সবা দান, ািতক ােসর দ বহার িনিতকরণ এবং াস িবপণেন শাসন িনিতকরণ।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ আিলক / জানাল অিফেসর কম সাদেনর 

১. াস সংেযাগ দান ও াহক সবার মােনায়ন;
২. মানব সদ উয়ন;
৩. াস িনরাপা িনিত করা;
৪. বেকয়া াস িবল আদায় িকরণ , খলািপ ও অৈবধ াস সংেযাগ িবিকরণ;
৫. পাইপলাইন িনম াণ ও াস শন রণােবণ ।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. ািতক াস বহােরর নন কম পা ণয়ন;
২. ািতক াস িবপণেনর সােথ শাসন, পিরকনা াািমং এবং াাম সংি বাপনা সময় সাধন;
৩. াস সালন ও িবতরণ নটওয়াক বা রা ও সকরণ;
৪. রাজ আদায় ির মােম বেকয়া াসকরণ;
৫. িপেপইড/EVC িমটার াপন ;
৬. াহক সবা িনিতকে সকল কার কায ম পিরচালনা তথা জরী াস িনয়ণ, িসএমএস ও িডআরএস পিরচালন ও
রণােবণ, িবল পিরেশাধ পিত সহিজকরণ এবং িবিভ চার মােম াহক সবা সংি তািদ/িনেদ শনা, সংি
সতককরণ এবং ঘ টনা রাধকে যথাযথ চার ও বা হণ;
৭. কাািনর আিথ ক অবার এবং মানবসদ উয়ন ।
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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

াস সরবরাহ

িবৎ উৎপাদেন াস সরবরাহ িবিসএফ ৯৮.৭৭ ৫৮.৭৯ ৮৮.৮৫ ৯১.৮১ ৯৫.৩৪ অপােরশন / মােকং িডিভশন
সংি িবভােগর িতেবদন/ এমআইএস
িতেবদন / বািষ ক িতেবদন

সার উৎপাদেন াস সরবরাহ িবিসএফ ১৩.৫৭ ৭.৪৭ ১১.৭৫ ১২.০০ ১২.৩৬ অপােরশন / মােকং িডিভশন
সংি িবভােগর িতেবদন/ এমআইএস
িতেবদন / বািষ ক িতেবদন ।

িশ কারখানায় াস সরবরাহ িবিসএফ ১০.১৯ ৬.৪৩ ৯.১৪ ১০.৫৯ ১২.৩৬ অপােরশন / মােকং িডিভশন
সংি িবভােগর িতেবদন/ এমআইএস
িতেবদন / বািষ ক িতেবদন ।

আবািসেক াস সরবরাহ িবিসএফ ৭.২৪ ৪.২২ ৬.৫৩ ৬.৩৫ ৬.১৮ অপােরশন / মােকং িডিভশন
সংি িবভােগর িতেবদন/ এমআইএস
িতেবদন / বািষ ক িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১২:৪৭ া: ৭ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, ২০২২

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

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] াস সংেযাগ
দান ও াহক
সবার
মােনায়ন;

২০

[১.১] াস সংেযাগ
[১.১.১]
সংেযাগত
াহক সংা

সমি সংা ৫ ১৩ ৫ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[১.২] বসরকারী
িবিনেয়াগ িবকােশ
পদেপ হণ

[১.২.১]
বজা/এসইেজড
িশ সংেযােগর
আেবদন ৩০
িদেনর মে
িনিকরণ

গড় % ৫
কান

আেবদন
িছল না।

২১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[১.৩] ি-পইড াস
িমটার াপন

[১.৩.১]
াপনত ি-
পইড াস
িমটার

সমি সংা ৫ - - ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৪৫০০০ ৫০০০০

[১.৪] ইিভিস িমটার
াপন।

[১.৪.১] াহেকর
আেবদন
িনিকরণ

গড় % ৫ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০

[২] মানব সদ
উয়ন;

২০

[২.১] জনবল িশণ
[২.১.১]
িশিত জনবল

সমি সংা ১০ ২৫৪ ১৭৪ ৪২৫ ৩৮৩ ৩৪০ ২৯৮ ২৫৫ ৪৫০ ৫০০

[২.২] অভরীণ িশখন
সশন পিরচালনা

[২.২.১] িশখন
সশন পিরচািলত

সমি সংা ৫ - ৩ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪

[২.৩] জনবল িনেয়াগ

[২.৩.১] িলিখত
পরীা হন

তািরখ তািরখ ৩ - - ৩১.০৭.২২ ৩১.০৮.২২ ৩০.০৯.২২ ৩১.১০.২২ ৩০.১১.২২ - -

[২.৩.২] মৗিখক
পরীা হন

তািরখ তািরখ ২ - - ৩১.১০.২২ ৩০.১১.২২ ৩১.১২.২২ ৩১.০১.২৩ ৩১.০১.২৩ - -
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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] াস
িনরাপা িনিত
করা;

১০ [৩.১] াস িবয়
[৩.১.১]
িবয়ত াস

সমি িবিসএফ ১০ ১৪৬.২৯ ১২২.৩৯ ১৩৮.৭০ ১২৪.৮৩ ১১০.৯৬ ৯৭.০৯ ৮৩.২২ ১৪০.০০ ১৪৫.০০

[৪] বেকয়া াস
িবল আদায়
িকরণ ,
খলািপ ও অৈবধ
াস সংেযাগ
িবিকরণ;

১০

[৪.১] বেকয়া পাওনা
গড় িবেয়র সম
মাস সকরণ

[৪.১.১] বেকয়া
সম মাস
াসত

সমি মাস ৫ ৩.১০ ৩.০০ ৩.০০ ৩.৩৩ ৩.৭৫ ৪.২৪ ৫.০০ ৩.০০ ৩.০০

[৪.২] খলািপ ও অৈবধ
াহেকর াস সংেযাগ
িবি

[৪.২.১] াস
সংেযাগ
িবিত

সমি সংা ৫ - - ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ৮০০ ৫০০

[৫] পাইপলাইন
িনম াণ ও াস
শন
রণােবণ ।

১০

[৫.১] পাইপলাইন
িনম াণ

[৫.১.১] িনিম ত
পাইপলাইন

সমি
িকেলা
িমটার

৫ ১০.৪৯ ২৩.২৩১ ১৫ ১৩.৫০৯ ১২.০০ ১০.৫০ ৯.০০ ২০ ২৫

[৫.২] াস শন
রণােবণ
(আরএমএস,িডআরএস,
িসএমএস, িবএস)

[৫.২.১]
রণােবণত
াস শন

সমি সংা ৫ - - ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২২ ২৫
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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
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইএমআরিড এনািজ এা িমনােরল িরেসােস স িডিভশন

২ ই-নিথ ইেলকিনক নিথ

৩ ইিভিস ইেলকিনক ভিলউম কােরর

৪ এমএমিসএফিড িমিলয়ন িকউিবক িফট পার ড

৫ এমএমিসএম িমিলয়ন িকউিবক িমটার

৬ িজিসএল াস ািমশন কাািন িলঃ

৭ জিজিডএসএল জালালাবাদ াস ািমশন এা িডিিবউশন িসেম িলিমেটড

৮ পোবাংলা বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন (পোবাংলা)

৯ িবিসএফ িবিলয়ন িকউিবক িফট

১০ িসএনিজ কেসড াচারাল াস
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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 সংেযাগ [১.১.১] সংেযাগত াহক সংা
১.পিরকনা িডিভশন, জিজিডএসএল ২. িবপণন িডিভশন,
জিজিডএসএল ৩. িনম াণ িডিভশন, জিজিডএসএল ৪. অপােরশন
িডিভশন, জিজিডএসএল

সংি িবভােগর িতেবদন/এমআইএস িতেবদন/বািষ ক
িতেবদন

[১.২] বসরকারী িবিনেয়াগ িবকােশ পদেপ
হণ

[১.২.১] বজা/এসইেজড িশ সংেযােগর
আেবদন ৩০ িদেনর মে িনিকরণ

১. পিরকনা িডিভশন, জিজিডএসএল ২. িবপণন িডিভশন,
জিজিডএসএল ৩. অপােরশন িডিভশন, জিজিডএসএল

সংি িবভােগর িতেবদন/এমআইএস িতেবদন/বািষ ক
িতেবদন

[১.৩] ি-পইড াস িমটার াপন [১.৩.১] াপনত ি-পইড াস িমটার
১. পিরকনা িডিভশন, জিজিডএসএল ২. িবপণন িডিভশন,
জিজিডএসএল ৩. অপােরশন িডিভশন, জিজিডএসএল ৪. ি-পইড
াস িমটার াপন ক দর, জিজিডএসএল

সংি িবভােগর িতেবদন/এমআইএস িতেবদন/বািষ ক
িতেবদন

[১.৪] ইিভিস িমটার াপন। [১.৪.১] াহেকর আেবদন িনিকরণ
১.পিরকনা িডিভশন, জিজিডএসএল ২. িবপণন িডিভশন,
জিজিডএসএল ৩. অপােরশন িডিভশন, জিজিডএসএল

সংি িবভােগর িতেবদন/এমআইএস িতেবদন/বািষ ক
িতেবদন

[২.১] জনবল িশণ [২.১.১] িশিত জনবল শাসন িডিভশন অিফস আেদশ ও হািজরা িতেবদন

[২.২] অভরীণ িশখন সশন পিরচালনা [২.২.১] িশখন সশন পিরচািলত শাসন িডিভশন অিফস আেদশ ও হািজরা িতেবদন

[২.৩] জনবল িনেয়াগ
[২.৩.১] িলিখত পরীা হন শাসন িডিভশন সংি িবভােগর িতেবদন

[২.৩.২] মৗিখক পরীা হন শাসন িডিভশন সংি িবভােগর িতেবদন

[৩.১] াস িবয় [৩.১.১] িবয়ত াস ১. িবপণন িডিভশন, জিজিডএসএল
সংি িবভােগর িতেবদন/এমআইএস িতেবদন/বািষ ক
িতেবদন

[৪.১] বেকয়া পাওনা গড় িবেয়র সম মাস
সকরণ

[৪.১.১] বেকয়া সম মাস াসত ১. িবপণন িডিভশন, জিজিডএসএল ২. রাজ িডিভশন, জিজিডএসএল
সংি িবভােগর িতেবদন/এমআইএস িতেবদন/বািষ ক
িতেবদন

[৪.২] খলািপ ও অৈবধ াহেকর াস সংেযাগ
িবি

[৪.২.১] াস সংেযাগ িবিত ১. িবপণন িডিভশন, জিজিডএসএল ২. রাজ িডিভশন, জিজিডএসএল
সংি িবভােগর িতেবদন/এমআইএস িতেবদন/বািষ ক
িতেবদন

[৫.১] পাইপলাইন িনম াণ [৫.১.১] িনিম ত পাইপলাইন
১. পিরকনা িডিভশন, জিজিডএসএল ২. িবপণন িডিভশন,
জিজিডএসএল ৩. িনম াণ িডিভশন, জিজিডএসএল ৪. অপােরশন
িডিভশন, জিজিডএসএল

সংি িবভােগর িতেবদন/এমআইএস িতেবদন/বািষ ক
িতেবদন

[৫.২] াস শন রণােবণ
(আরএমএস,িডআরএস, িসএমএস, িবএস)

[৫.২.১] রণােবণত াস শন
১. িবপণন িডিভশন, জিজিডএসএল ২. অপােরশন িডিভশন,
জিজিডএসএল

সংি িবভােগর িতেবদন/এমআইএস িতেবদন/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
আজািতক কাািন হেত া াস িবয় িবয়ত াস বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প যাগােযাগ টিল যাগােযাগ ই-মইল ই-নিথ সভা (অনলাইন/সরাসির)

দশীয় কাািন হেত া াস িবয় িবয়ত াস িসেলট াস িফস িলিমেটড প, ই-মইল, ই-নিথ

দশীয় কাািন হেত া াস িবয় িবয়ত াস
বাংলােদশ পোিলয়াম এোেরশন এ াডাকশন কাানী
িলঃ

প যাগােযাগ টিল যাগােযাগ ই-মইল ই-নিথ সভা (অনলাইন/সরাসির)

দশীয় কাািন হেত া াস িবয় িবয়ত াস বাংলােদশ াস িফস কাািন িলিমেটড প যাগােযাগ টিল যাগােযাগ ই-মইল ই-নিথ সভা (অনলাইন/সরাসির)

াস সংেযাগ সংেযাগত াহক সংা বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প যাগােযাগ টিল যাগােযাগ ই-মইল ই-নিথ সভা (অনলাইন/সরাসির)

বসরকারী িবিনেয়াগ িবকােশ পদেপ হণ
বজা/এসইেজড িশ সংেযােগর আেবদন
িনি সময়সীমা

বাংলােদশ অথ ৈনিতক অল কপ প যাগােযাগ টিল যাগােযাগ ই-মইল ই-নিথ সভা (অনলাইন/সরাসির)

ি-পইড/ইিভিস াস িমটার াপন াপনত ি-পইড/ইিভিস াস িমটার বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প যাগােযাগ টিল যাগােযাগ ই-মইল ই-নিথ সভা (অনলাইন/সরাসির)

জনবল িশণ িশিত জনবল
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

প যাগােযাগ টিল যাগােযাগ ই-মইল ই-নিথ সভা (অনলাইন/সরাসির)

অভরীণ িশখন সশন পিরচালনা িশখন সশন পিরচািলত বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প যাগােযাগ টিল যাগােযাগ ই-মইল ই-নিথ সভা (অনলাইন/সরাসির)

জনবল িশণ িশিত জনবল বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প যাগােযাগ টিল যাগােযাগ ই-মইল ই-নিথ সভা (অনলাইন/সরাসির)

নন পাইপলাইন/ােলিং পাইপলাইন িনম াণ িনিম ত পাইপলাইন
ালািন ও খিনজ সদ িবভাগ: িবৎ, ালািন ও খিনজ সদ
মণালয়

প যাগােযাগ টিল যাগােযাগ ই-মইল ই-নিথ সভা (অনলাইন/সরাসির)

নন পাইপলাইন/ােলিং পাইপলাইন িনম াণ িনিম ত পাইপলাইন িবোরক অিধদর প যাগােযাগ টিল যাগােযাগ ই-মইল ই-নিথ সভা (অনলাইন/সরাসির)

নন পাইপলাইন/ােলিং পাইপলাইন িনম াণ িনিম ত পাইপলাইন সড়ক ও জনপথ অিধদর প যাগােযাগ টিল যাগােযাগ ই-মইল ই-নিথ সভা (অনলাইন/সরাসির)

নন পাইপলাইন/ােলিং পাইপলাইন িনম াণ িনিম ত পাইপলাইন বাংলােদশ তল, াস ও খিনজ সদ করেপােরশন প যাগােযাগ টিল যাগােযাগ ই-মইল ই-নিথ সভা (অনলাইন/সরাসির)

নন পাইপলাইন/ােলিং পাইপলাইন িনম াণ িনিম ত পাইপলাইন পিরেবশ অিধদর প যাগােযাগ টিল যাগােযাগ ই-মইল ই-নিথ সভা (অনলাইন/সরাসির)



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, ম ৩০, ২০২২ ১২:৪৭ া: ১৫ ণ তািরখ: রিববার, ন ১২, ২০২২

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














