
সুন্দরবন গ্যাস ক াম্পানী লিলিটেড 
(কেটরাবাাংিার এ লে ক াম্পালন) 

২১৮-এি.এ. বালর সড় , কসানাডাঙ্গা, খুিনা। 

কসবা প্রদান প্রলিশ্রুলি বাস্তবায়ন েলর ল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর ত্রৈিালস  অগ্রগ্লির প্রলিটবদন।  
     ক্রিঃ ২য় ত্রৈিালস  (অটটাবর’২০২২-লডটসম্বর’২০২২) 

 ার্যক্রটির 
কেৈ 

িান  ার্যক্রি  িযসম্পাদন সচূ  এ    িয 
সম্পাদন 
সূচট র 
িান  

প্র িৃ 
অর্যন 
২০১৯ 
-২০ 

প্র িৃ 
অর্যন 
২০২০ 
-২১ 

িেযিাৈা ২০২১-২০২২ ২য় ত্রৈিালসট  
(অটটা'২২-
লডটস'২২) 
অর্যন 

২য় ত্রৈিালসট  
(অটটা'২২-
লডটস'২২) 
অলর্যি িান 

িন্তবয 
অসাধারণ অলি 

উত্তি 
উত্তি চিলি 

িান 
চিলি 
িাটনর 
লনটে 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 
 
 
 
 
 
 
 

প্রালিষ্ঠালন  

১৮ [১.১] ত্রৈিালস  লিলত্তটি কসবা 
প্রদান প্রলিশ্রুলি সাংক্রান্ত 
েলরবীেণ  লিলে েুনগ্যঠন 

[১.১.১]  লিলে 
েুনগ্যলঠি 

সাংখযা ৩     ৪ ৩ ২ ১   ১ ০.৭৫   

[১.২] ত্রৈিালস  লিলত্তটি কসবা 
প্রদান প্রলিশ্রুলি সাংক্রান্ত 
েলরবীেণ  লিলের সিার 
লসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

[১.২.১] লসদ্ধান্ত 
বাস্তবালয়ি এবাং 
প্রলিটবদন কপ্রলরি 

% ৪     ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - ১০০ ১.০০   

[১.৩] কসবা প্রদান প্রলিশ্রুলি 
লবষটয় আওিাধীন দপ্তর/সাংস্থার 
সিন্বটয় ত্রৈিালস  লিলত্তটি সিা 
আটয়ার্ন 

[১.৩.১] সিা 
আটয়ালর্ি 

সাংখযা ২     ৪ ৩ ২ ১ - ১ ০.৫০   

[১.৪] ত্রৈিালস  লিলত্তটি কসবা 
প্রদান প্রলিশ্রুলি হািনাগ্াদ রণ 
(আওিাধীন দপ্তর/সাংস্থা সহ) 

[১.৪.১] 
হািনাগ্াদ ৃি 

সাংখযা ৯     ৪ ৩ ২ ১ - ১ ২.২৫   

 
 

সেিিা 
অর্যন 

৭ [২.১] কসবা প্রদান প্রলিশ্রুলি 
লবষয়   িযশািা/ প্রলশেণ/ 
কসলিনার আটয়ার্ন  

[২.১.১] প্রলশেণ/ 
 িযশািা আটয়ালর্ি 

সাংখযা ৩ - - ২ ১ - - - ০ ০.০০   

[২.২] কসবা প্রদান প্রলিশ্রুলি 
লবষটয় কে টহাল্ডারগ্টণর 
সিন্বট়ে অবলহি রণ সিা 
আটয়ার্ন 

[২.২.১] 
অবলহি রণ সিা 
অনুলষ্ঠি 

সাংখযা ৪ - - ২ ১ - - - ১ ২.০০   

কিাে ২৫ কিাে অলর্যি িান ৬.৫০   

 

 
কিাঃ িালন  উলিন, সহ ারী প্রট ৌশিী 
(আইলসলে), ও সদস্য, কসবা প্রদান 
প্রলিশ্রুলি েলরবীেন  লিলে 

প্রট ৌঃ কিাঃ সািাহউলিন, িহাবযবস্থাে  
(েলর ল্পনা ও উন্নয়ন ও আহবায় , 
কসবা প্রদান প্রলিশ্রুলি েলরবীেন  লিলে 

ফর্টি এিাহী খান, সহ ারী প্রট ৌশিী 
(িাট যলোং, খুিনা) ও সদস্য সলচব, কসবা 
প্রদান প্রলিশ্রুলি েলরবীেন  লিলে 

প্রট ৌ. কিাফাট়েি আহটিদ, উেিহাবযবস্থাে  
(িাট লোং, উত্তর ও সদস্য, কসবা প্রদান 

প্রলিশ্রুলি েলরবীেন  লিলে 

িানিীর রহিান িালহদ, সহ ারী প্রট ৌশিী 
(েলর ল্পনা ও উন্নয়ন) ও সদস্য, কসবা 
প্রদান প্রলিশ্রুলি েলরবীেন  লিলে 


