
পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

(�পে�াবাংলার এক� �কা�ািন)
�ধান কায �ালয়, নলকা, িসরাজগ�

�স�াল �রিভিনউ িডপাট �েম�

�ফানঃ ০২৫৮৮৮৩১৪৪২, ত� বাতায়নঃ িপিজিসএল.বাংলা

�ারক ন�র: ২৮.১৮.০০০০.০৫৪.৪০.০০১.২২.১ তািরখ: 

০৪ জা�য়াির ২০২৩

২০ �পৗষ ১৪২৯

িবষয়: জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ২০২২-২০২৩ এর ২য় ��মািসক পিরবী�ণ �িতেবদন �ণয়ন ও �পে�াবাংলায় ��রণ ।

��: �পে�াবাংলার প� �ারক নং- ২৮.০২.০০০০.০৩৮.৪৬.০০৬.২১.১; তািরখঃ ০১ জা�য়াির ২০২৩
মেহাদয়,

জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �পিরক�না ২০২২-২০২৩- এর ২য় ��মািসক �িতেবদন �মাণক সহ আপনার সদয় অবগিত এবং পরবত� �েয়াজনীয় পদে�প �হেনর জ� এতদসে� সং�� কের ��রণ করা হেলা।

��াে�,

৪-১-২০২৩

�চয়ার�ান (ভার�া�)

বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

�মাঃ আ�ল মা�ান পাটওয়ারী

�ব�াপনা পিরচালক (অিতির� দািয়�) ও আ�ায়ক, িপিজিসএল �নিতকতা কিম�
�ফান: ০২৫৮৮৮৩১৪৫৩

ইেমইল: md@pgcl.org.bd

�ি� আকষ �ণঃ পিরচালক (�শাসন), বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)

�ারক ন�র: ২৮.১৮.০০০০.০৫৪.৪০.০০১.২২.১/১(৭) তািরখ: ২০ �পৗষ ১৪২৯

০৪ জা�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) মহা�ব�াপক, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

২) মহা�ব�াপক (পিরক�না �কৗশল), বাংলােদশ �তল, �াস ও খিনজ স�দ করেপােরশন (�পে�াবাংলা)
৩) উপ-�ব�াপক (সম�য়), �ব�াপনা পিরচালক এর দ�র, পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

৪-১-২০২৩

�েকৗ. রাজীব ভ�াচা��

�ব�াপক (আইিস�) ও �ফাকাল পেয়�, িপিজিসএল �নিতকতা কিম�



জাতীয় ��াচার �কৗশল কম �-পিরক�না ২০২২-২০২৩

আ�িলক/মাঠ পয �ােয়র কায �ালেয়র নামঃ পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

কায ��েমর নাম কম �স�াদন �চক
�চেকর 

মান
একক

বা�বায়েন দািয়��া� 
�ি�/পদ

২০২২-২০২৩ অথ � 
বছেরর ল��মা�া

বা�বায়ন অ�গিত পিরবী�ণ, ২০২২-২০২৩
অিজ�ত মানল��মা�া / 

অজ�ন
১ম �কায়াট �ার ২য় �কায়াট �ার ৩য় �কায়াট �ার ৪থ � �কায়াট �ার �মাট অজ�ন

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩

১. �ািত�ািনক �ব�া … … … … … … … … ১৫
১.১) �নিতকতা কিম�র সভা আেয়াজন সভা আেয়ািজত ২ সং�া �ফাকাল পেয়� ৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১

১

৬.০

(1অজ�ন ১ ১

১.২) �নিতকতা কিম�র সভার িস�া� বা�বায়ন বা�বািয়ত িস�া� ৪ % �নিতকতা কিম� ও সংি�� দ�র ১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
২

(1অজ�ন ১০০% ১০০%

১.৩) �শাসন �িত�ার িনিম� অংশীজেনর 
(stakeholders) অংশ�হেণ সভা

অ�ি�ত সভা ৪ সং�া মহা�ব�াপক (িবপণন) ৪ ল��মা�া ১ ১ ১ ১
২

(1অজ�ন ১ ১

১.৪) ��াচার সং�া� �িশ�ণ আেয়াজন �িশ�ণ আেয়ািজত ২ সং�া উপ-মহা�ব�াপক (এইচআর) ৪ (১৭০ জন) ল��মা�া ১ (৪০ জন) ১ (৪০ জন) ১ (৪০ জন) ১ (৫০ জন)
১

(1অজ�ন ১ (৫০ জন) ১ (৪৫ জন)

১.৫) কম �-পিরেবশ উ�য়ন (�া��িবিধ অ�সরণ/
�ওএ�ই�� অেকেজা মালামাল িন�ি�করণ /
পির�ার-পির��তা �ি�, মিহলােদর জ� �থক
ওয়াশ�েমর �ব�া ইত�ািদ)

১.৫.১) �ওএ�ই সংেশাধন এবং
�পািরশ/অ�েমাদন �হণ

১ তািরখ মহা�ব�াপক (�শাসন) ৩০/০৬/২০২৩ ল��মা�া - - - ৩০/০৬/২০২৩
-অজ�ন - -

১.৫.২) দা�িরক কম �-পিরেবশ
উ�য়েন ফেলর বাগান

১ তািরখ উপ-মহা�ব�াপক (সািভ �েসস) ৩০/০৬/২০২৩ ল��মা�া - - - ৩০/০৬/২০২৩
-অজ�ন - -

১.৫.৩) অি�-িনব �াপন মহড়া ১ তািরখ মহা�ব�াপক (অপােরশন) ৩০/০৩/২০২৩ ল��মা�া - - ৩০/০৩/২০২৩ -
-অজ�ন - -

২. �েয়র ��ে� ��াচার … … … … … … … … ৩
২.১) ২০২২-২৩ অথ � বছেরর �য়-পিরক�না
ওেয়বসাইেট �কাশ

�য়-
পিরক�না ওেয়বসাইেট �কািশত

৩ তািরখ মহা�ব�াপক (পিরঃ ও উ�য়ন) ৩১/০৭/২০২২ ল��মা�া ৩১/০৭/২০২২ - - -
৩ ৩অজ�ন ৩১/০৭/২০২২ -

৩. ��াচার সংি�� এবং �ন�িত �িতেরােধ সহায়ক অ�া� কায ��ম … … … … … … … … ৩২ (অ�ািধকার িভি�েত ১নং সহ ��নতম ৪� কায ��ম)
৩.১)  �সবা �দােনর ��ে� �রিজ�াের �েদয়
�সবার িববরণ ও �সবা�হীতার মতামত সংর�ণ

�রিজ�ার হালনাগাদ�ত ৮ % মহা�ব�াপক (িফ�া�) ও
মহা�ব�াপক (িবপণন)

১০০% ল��মা�া ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%
৪

১২

(1অজ�ন ১০০% ১০০%

৩.২)  �াহক আি�না  / �াস
�াপনায় ইিভিস িমটার �াপন

িমটার �াপন করা ৮ সং�া মহা�ব�াপক (িবপণন) ৫ ল��মা�া - - - ৫
-অজ�ন - -

৩.৩) �নিতকতা কিম�র সদ�গণ ক��ক িশ� /
িসএনিজ / ক�াপ�ভ / বািণিজ�ক / আবািসক
�াহক আি�না পিরদশ �ন

পিরদশ �ন করা ৮ সং�া �নিতকতা কিম� ১০ ল��মা�া - ৫ ৫ -
৪ (1অজ�ন - ৭

৩.৪) কম �কত�া-কম �চারীেদর মে� �নিতকতা
িবষেয় উ�ু�করেণর লে�� উ�ু�করণ কম �শালা
আেয়াজন

কম �শালা আেয়ািজত ৮ তািরখ মহা�ব�াপক (�শাসন) ৩০/১২/২০২২
৩০/০৩/২০২৩

ল��মা�া - ৩০/১২/২০২২ ৩০/০৩/২০২৩ -

৪ (1
অজ�ন - ২৯/১১/২০২২

১ম �কায়াট �ার �শেষ �মাট অিজ�ত মান = ২১.০

�মাট অিজ�ত মান = ১ম �কায়াট �ার �শেষ �মাট অিজ�ত মান (৮.০) + ২য় �কায়াট �ার �শেষ �মাট অিজ�ত মান (১৩.০)=২১.০

৩-১-২০২৩ ১৪:২:৩৩
�িজত �মার �সন

সহকারী �েকৗশলী, �স�াল �রিভিনউ িডপাট �েম�
পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

৩-১-২০২৩ ১৪:২৪:১৮
�েকৗ. রাজীব ভ�াচা��

�ব�াপক, আইিস� শাখা
পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

৩-১-২০২৩ ১৪:৫৫:৩১
এ.�ক.এম. মাহ�দ হাসান �চৗ�রী

উপ-মহা�ব�াপক, িহউ�ান িরেসাস � িডপাট �েম�
পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

৩-১-২০২৩ ২৩:৭:৩৫
�নীল �মার �ব�ব

উপ-মহা�ব�াপক, এ�াকাউ�স িডপাট �েম�
পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

৪-১-২০২৩ ৯:৫৫:৪৭
�মাঃ আ� তােলব ফরাজী

মহা�ব�াপক, �শাসন িডিভশন
পি�মা�ল �াস �কা�ানী িলিমেটড

https://pgcl.nothi.gov.bd/10094/potrojariAttachmentRef/114775/0/5814
https://pgcl.nothi.gov.bd/10110/potrojariAttachmentRef/114775/0/5814
https://pgcl.nothi.gov.bd/10113/potrojariAttachmentRef/114775/0/5814
https://pgcl.nothi.gov.bd/10095/potrojariAttachmentRef/114775/0/5814
https://pgcl.nothi.gov.bd/10096/potrojariAttachmentRef/114775/0/5814
https://pgcl.nothi.gov.bd/10098/potrojariAttachmentRef/114775/0/5814
https://pgcl.nothi.gov.bd/10099/potrojariAttachmentRef/114775/0/5814

