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বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি  

বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি বা সাংদেদপ ত্ত্বজএসত্ত্বব দেদশি সব বত্র ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ কার্ বক্রম পত্ত্বিচালনাি 

োত্ত্বিদে ত্ত্বনদিাত্ত্বজত একমাত্র িাষ্ট্রার়্ত্ত প্রত্ত্বতষ্ঠান। এটি ত্ত্ববদ্যুৎ, জ্বালাত্ত্বন ও খত্ত্বনজ সম্পে মন্ত্রণালদিি অিীন জ্বালাত্ত্বন 

ও খত্ত্বনজ সম্পে ত্ত্ববভাদেি আওতাভূক্ত একটি অত্ত্বিেপ্তি। মহান স্বািীনতা অজবদনি সুবণ ব জিন্তী উৎসব উের্াপদনি 

বছদি বাাংলাদেশদক ত্ত্ববদেি েিবাদি একটি মর্ বাোশীল জাত্ত্বত ত্ত্বহসাদব প্রত্ত্বতত্ত্বষ্ঠত কিাি প্রিাদস বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক 

জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তদিি দেৌিদবাজ্জ্বল ৫০ বছদিি কৃত্ত্বতেপূণ ব অবোন দেদশি সাত্ত্বব বক উন্নিদন গুরুেপূণ ব ভূত্ত্বমকা দিদখ 

চদলদছ। মানব সভুতাি ইত্ত্বতহাদস খত্ত্বনজ সম্পদেি প্রদিাজনীিতা ও এি র্থার্থ ব্যবহাি অনস্বীকার্ ব। দেদশি 

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা নেীমাতৃক ব-দ্বীপীি সমতল ভূত্ত্বমি নিম পত্ত্বলমাটিি নীদচ মূল্যবান খত্ত্বনজ সম্পদেি 

অবস্থান অদনকটাই অজানা ত্ত্বছল। স্বািীনতাপূব ব কল্পনাি জেত দথদক দবি হদি ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিদপি মাধ্যদম নব নব 

খত্ত্বনজ আত্ত্ববষ্কাদিি মাধ্যদম বাাংলাদেশ ক্রদমই খত্ত্বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেদশ পত্ত্বিণত হদিদছ। বাাংলাদেশ 

ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তদিি েে ও দমিাবী ভূতিত্ত্ববেেদণি ত্ত্বনিলস শ্রম আি ঐকাত্ত্বন্তক প্রদচষ্টাি নতুন নতুন 

কিলা দেদত্রি আত্ত্ববষ্কাি দথদক শুরু কদি দলাহা, পাথি, চুনাপাথি, কাঁচবাত্ত্বল, নুড়ীপাথি, পীট, চীনামাটি, িাতব 

খত্ত্বনজ, খত্ত্বনজ বালু ইতুাত্ত্বে এদকি পি এক আত্ত্ববষ্কাি দেদশি খত্ত্বনজ সম্পদেি ভান্ডািদক সমৃদ্ধ কদি সম্ভবনাি নতুন 

আশাি সঞ্চাি কদিদছ। সাো মাটি, নুড়ীপাথি ও ত্ত্বসত্ত্বলকা বালূসহ অন্যান্য দছাট দছাট খত্ত্বন প্রকল্পগুদলাদত হাজাি 

হাজাি শ্রত্ত্বমদকি কম বসাংস্থাদনি সুদর্াে সৃত্ত্বষ্ট হদিদছ। ইদতামদধ্য ত্ত্বেনাজপুদিি বড়পুকুত্ত্বিিাি কিলা ও মধ্যপাড়া 

কঠিন ত্ত্বশলা উদত্তালদনি মাধ্যদম বাাংলাদেশ পৃত্ত্বথবীি ‘খত্ত্বন মানত্ত্বচদত্র’ অবস্থান কদি ত্ত্বনদিদছ।  এ আত্ত্ববষ্কাদিি 

ফলশ্রুত্ত্বতদত বড়পুকুত্ত্বির্া়  দকাল মাইত্ত্বনাং দকাম্পানী ত্ত্বলত্ত্বমদটড এবাং মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইত্ত্বনাং দকাম্পাত্ত্বন ত্ত্বলত্ত্বমদটড 

দপদরাবাাংলাি ২টি আন্ডাি গ্রাউন্ড মাইত্ত্বনাং দকাম্পানীি সৃত্ত্বষ্টি কািদণ শত শত শ্রত্ত্বমদকি কম বসাংস্থান হদিদছ। 

বাত্ত্বণত্ত্বজুক ত্ত্বভত্ত্বত্তদত কিলা ও পাথি উদত্তালদনি কািদণ আমোনী ত্ত্বনভ বি দেদশি ত্ত্ববপুল পত্ত্বিমাণ ববদেত্ত্বশক িাজস্ব 

সাশ্রদিি পাশাপাত্ত্বশ খত্ত্বনদ্বি দেদশি আথ বসামাত্ত্বজক উন্নিদন গুরুেপূণ ব ভূত্ত্বমকা িাখদছ। বড়পুকুত্ত্বিিাি উদত্তাত্ত্বলত 

কিলা ব্যবহাি কদি ত্ত্বেনাজপুি দজলাি পাব বতীপুি উপদজলাি ৫২৫ দমোওর়্াট েমতা সম্পন্ন দেদশি একমাত্র 

কর়্লাত্ত্বভত্ত্বত্তক তাপত্ত্ববদ্যুৎ দকন্দ্র হদত ত্ত্ববদ্যুৎ উৎপােন চলদছ। সম্প্রত্ত্বত ত্ত্বেনাজপুি দজলাি হাত্ত্বকমপুদি স্বল্প েভীিতাি 

প্রথম বাদিি মত দলাহাি আকত্ত্বিক সমৃদ্ধ ত্ত্বশলাি আত্ত্ববষ্কাি দেদশি ত্ত্বশল্পখাদত অসামান্য ভূত্ত্বমকা িাখদব আশা কিা 

র্াি। ত্ত্ববজ্ঞান ও প্রযুত্ত্বক্তি দেদত্র আত্ত্ববষ্কাদিি স্বীকৃত্ত্বত স্বরুপ েণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সিকাি দশ্রষ্ঠ ববজ্ঞাত্ত্বনক 

প্রত্ত্বতষ্ঠান ত্ত্বহসাদব ত্ত্বজএসত্ত্বব’দক ১৯৯৪ সাদল মহান ‘স্বািীনতা ত্ত্বেবস পুরুষ্কাি’ প্রোন কদি। দেদশি সমুদ্রসীমা 

সাংক্রান্ত ত্ত্ববদিাি ত্ত্বনিসদন আন্তজবাত্ত্বতক আোলদত আইনেত স্বীকৃত্ত্বত অজবদন ত্ত্বজএসত্ত্বব ভূতাত্ত্বিক তথ্য ও উপাত্ত 

সিবািহ কদি গুরুেপূণ ব ভূত্ত্বমকা পালন কদি। েীর্ ব পাঁচ েশদকি ঐত্ত্বতদহুি পথ পত্ত্বিক্রমাি ঈর্ বণীি সাফদল্য অজবদনি 

মাধ্যদম ত্ত্বজএসত্ত্বব এখন দেদশি সফলতম ভূতাত্ত্বিক প্রত্ত্বতষ্ঠান।  

ত্ত্বজএসত্ত্বব ২০২০-২১ অথ ববছদিি উদ্ভাবনী কম বপত্ত্বিকল্পনাি আওতাি দসবা সহত্ত্বজকিণ, উদ্ভাবনী উদযাে, ত্ত্বডত্ত্বজটাল 

দসবা ত্ত্ববর্দি ত্ত্বতনটি আইত্ত্বডিা বাস্তবািন কদিদছ। উদ্ভাবনী উদযােসমূহদক অত্ত্বিকতি প্রচাদিি জন্য সমত্ত্বিত 

আকাদি একটি দছাট পুত্ত্বস্তকা প্রকাদশি উদযাে গ্রহণ কিা হদিদছ।  

 



 

 

 

-:সূচীপত্র:- 

 

ক্রম কুাটােিী ত্ত্বশদিানাম 

১. দসবা সহত্ত্বজকিণ সমত্ত্বিত প্যাত্ত্বলদনালত্ত্বজ ও প্যাত্ত্বলওদটালত্ত্বজকুাল ডাটাদবজ অুাপ আকাদি প্রস্তুত 

কদি তথ্য প্রোন সহত্ত্বজকিণ 

২. উদ্ভাবনী উদযাে ত্ত্বজএসত্ত্বব ব্লাড ক্লাব 

৩. ত্ত্বডত্ত্বজটাল দসবা ত্ত্ববত্ত্বভন্ন ব্যত্ত্বক্ত/প্রত্ত্বতষ্ঠানদক ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি লাইদেত্ত্বিি প্রকাত্ত্বশত প্রত্ত্বতদবেদনি তথ্য 

প্রোন দসবা প্রত্ত্বক্রিা সহত্ত্বজকিণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ক) সেবা েহজিকরণকৃত উদ্ভাবনী উদ্যাগটির নাম: সমত্ত্বিত প্যাত্ত্বলদনালত্ত্বজ ও প্যাত্ত্বলওদটালত্ত্বজকুাল 

ডাটাদবজ অুাপ আকাদি প্রস্তুত কদি তথ্য প্রোন সহত্ত্বজকিণ 

 

খ) সেবাটি েহজিকরদ্ণর স ৌজিকতা (েমস্যাটি জক জিল): বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি (ত্ত্বজএসত্ত্বব), 

ত্ত্ববদ্যুৎ, জ্বালাত্ত্বি ও খত্ত্বিজ সম্পে মন্ত্রণালদেি অন্তভূকূ্ত একমাত্র সিকািী সাংস্থা যা বাাংলাদেদশি ভূতাত্ত্বিক গদবষণা 

সম্পােি কদি থাদক। স্তিতি এবাং জীবস্তিতি শাখা ত্ত্বজএসত্ত্ববি একটি গুরুত্বপূণ ূ শাখা যা স্তিতাত্ত্বিক এবাং 

জীবস্তিতাত্ত্বিক টুলস্ ব্যাবহাি কদি স্তিতাত্ত্বিক শ্রেত্ত্বণত্ত্ববন্যাস সম্পত্ত্বকতূ গদবষণা কদি থাদক। উক্ত শাখাে ত্ত্ববশে 

আকাদি প্যাত্ত্বলওদটালত্ত্বজকুাল গদবষণা চলমাি িদেদে। এই প্যাত্ত্বলওদটালত্ত্বজকুাল গদবষণাে 

প্যাত্ত্বলদিাদলাত্ত্বজকুাল এবাং শ্রোিাত্ত্বমত্ত্বিদেিাি গদবষণা উদেখদযাগ্য। উক্ত গদবষণাি মাধ্যদম প্রত্নপত্ত্বিদবশ (প্যাত্ত্বলও 

এিভাদোিদমট) পুিরুদ্ধাি, গঠিকালীি পত্ত্বিদবশ (ত্ত্বিদপাত্ত্বজশিাল এিভাদোিদমট) এি ইত্ত্বতহাস, জলবায়ুি 

পত্ত্বিবতিূ এবাং হাইদরাকাবদূিি উপত্ত্বস্থত্ত্বত জািা যাে। বতমূাি সমদেি শ্রপাদলিসমূহ পযদূবক্ষি কিাি মাধ্যদম 

হদলাত্ত্বসি সমদেি বৃক্ষ, গুল্ম ও আগাো প্রজাত্ত্বতি প্রত্নপত্ত্বিদবশ এবাং প্যাত্ত্বলদিাদলাত্ত্বজকুাল শ্রজাি ত্ত্বিণেূ কিা সম্ভব। 

এই ত্ত্ববশে গদবষিাে সহােতা প্রাত্ত্বপ্তি উদেদে শ্রপাদলি কুাটালগ প্রস্তুত্ত্বতি লদক্ষু বতমূাদি সহােক কমসূূত্ত্বচ ত্ত্বহদসদব 

প্রত্ত্বত বেি ক্ষুদ্র আকাদি ‘শ্রপাদলি কুাটালগ’ প্রস্তুত্ত্বতি কাজ কিা হদে। শ্রসই সাদথ সিাক্তকৃত মাইদরােত্ত্বসল 

(শ্রোিাত্ত্বমত্ত্বিদেিা) এি িমুিা ত্ত্বিদেও ‘কুাটালগ’ প্রস্তুত্ত্বতি কাজ চলমাি িদেদে। বাাংলাদেদশি শ্রপ্রক্ষাপদট এখি 

পযনূ্ত শ্রপাদলি এবাং শ্রোিাত্ত্বমত্ত্বিদেিাি সম্পূণ ূশ্রকাি কুাটালগ প্রস্তুত কিা হেত্ত্বি। উক্ত দ্যইটি কুাটালগ স্তিতি এবাং 

জীবস্তিতি, প্রত্নপত্ত্বিদবশ, হাইদরাকাবদূিি গদবষক, ত্ত্ববশ্বত্ত্ববদ্যালদেি ত্ত্বশক্ষক এবাং ত্ত্বশক্ষাথীদেি ত্ত্বশক্ষা এবাং 

গদবষিাি কাদজ ত্ত্ববদশষ সহােক ভূত্ত্বমকা পালি কদি ত্ত্ববিাি কুাটালে সম্পত্ত্বকবত তথ্য ও পিীোোি প্রস্তুত প্রণালী 

সম্পদকব িািনা প্রাত্ত্বপ্তি উদেদশ্য বতবমাদন ত্ত্ববত্ত্বভন্ন সিকাত্ত্বি-দবসিকাত্ত্বি ত্ত্ববেত্ত্ববযালি এবাং েদবর্না সাংস্থা 

বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তদিি ত্ত্বনকট আদবেন কদিন। দসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত উক্ত তথ্য প্রাত্ত্বপ্তি 

উদেদশ্য পুনঃপুন অত্ত্বিেপ্তদি র্াতািাদতি কািদণ মূল্যবান সমি ও অদথ বি অপচি হি এবাং একইসাদথ 

দসবাোনকাত্ত্বি কম বকতবাি সমদিি অপচদিি সাদথ োপ্তত্ত্বিক কাদজও আসুত্ত্ববিাি সম্মুত্ত্বখন হদত হি। ফলশ্রুত্ত্বতদত 

দসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তদিি ত্ত্বনকট হদত র্থার্থ তথ্য প্রাত্ত্বপ্ত দথদক বত্ত্বঞ্চত 

হন।  

▫ ত্ত্বকভাদব সমস্যাটিি সমািান কিা হদিদছ: স্তিতি এবাং জীবস্তিতি শাখাি সাংিত্ত্বেত প্যাত্ত্বলদনালত্ত্বজ ও 

প্যাত্ত্বলওদটালত্ত্বজকুাল গদবষণাি কুাটালে সম্পত্ত্বকবত তথ্য ও পিীোোি প্রস্তুত প্রণালী অুাপ আকাদি অনলাইদন 

আপদলাড কিা হদিদছ। উক্ত তথ্য দসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত (সিকাত্ত্বি-দবসিকাত্ত্বি ত্ত্বশো প্রত্ত্বতষ্ঠাদনি গদবষণা 

কাদজ ত্ত্বনদিাত্ত্বজত ছাত্র/েদবর্ক/ত্ত্বশেক) অনলাইদন অুাপ দথদক সাংগ্রহ কিদত পািদছন। অুাপটি ডািনাত্ত্বমক 

ত্ত্বহদসদব প্রস্তুত কিা হদিদছ র্া প্রত্ত্বত বছি গদবষণালব্ধ নতুন তথ্য দ্বািা হালনাোে কিা হদব, ফলশ্রুত্ত্বতদত 

দসবাগ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত হালনাোে তথ্যসমূহ সহদজই সাংগ্রহ কিদত পািদবন। 

▫ সমস্যা সমািাদনি মদধ্য উদ্ভাবন ত্ত্বক ত্ত্বছল: দসবাগ্রহীতাসহ ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি দর্ দকাদনা কম বকতবা স্তিতি এবাং 

জীবস্তিতি শাখাি সাংিত্ত্বেত প্যাত্ত্বলদনালত্ত্বজ ও প্যাত্ত্বলওদটালত্ত্বজকুাল েদবর্নাি কুাটালে ও পিীোোি প্রস্তুত 

   দসবা সহত্ত্বজকিণ 



 

 

প্রণালী সম্পত্ত্বকবত তথ্য দর্ দকান অবস্থান দথদক ত্ত্ববনা খিচ এবাং ত্ত্ববনা র্াতািাদত স্বল্পসমদি দপদত পাদিন। 

বাাংলাদেদশি দপ্রোপদট এখন পর্ বন্ত দপাদলন এবাং দফািাত্ত্বমত্ত্বনদফিাি সম্পূণ ব দকান কুাটালে প্রস্তুত কিা হিত্ত্বন। 

ত্ত্বডত্ত্বজটাল বাাংলাদেদশি দলাোনদক সামদন দিদখ এ িিদনি কুাটালে অুাপ আকাদি প্রকাত্ত্বশত হওিাি তা 

ভূতাত্ত্বিক ত্ত্বশো এবাং গদবষণাি দেদত্র গুরুেপূণ ব ভূত্ত্বমকা পালন কিদছ। উদেখ্য, এ িিদনি অুাপ বত্ত্বহ ববাাংলাদেদশ 

বহুলভাদব ব্যবহৃত হদে। 

▫ বতবমান দসবা সহত্ত্বজকিদণি পূদব বি অবস্থা ত্ত্বক ত্ত্বছদলা: পূদব ব দসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত তথ্য প্রাত্ত্বপ্তি উদেদশ্য 

মহাপত্ত্বিচালক মদহােদিি ত্ত্বনকট আদবেন কিদতন র্া ত্ত্ববত্ত্বভন্ন িাপ অত্ত্বতক্রম কদি সাংত্ত্বিষ্ট শাখা প্রিাদনি ত্ত্বনকট 

দপৌছাদনাি পি শাখা প্রিান অনুমত্ত্বত সাদপদে তথ্য প্রোন কিদতন। এই প্রত্ত্বক্রিাটিদত দসবা গ্রত্ত্বহতাি অদথ বি এবাং 

সমদিি অপচি হদতা।  

▫ জনেদনি দসবা প্রোদন ত্ত্বকভাদব এটি ভূত্ত্বমকা িাখদব: দসবাগ্রহীতােণদক এি মাধ্যদম ত্ত্ববনা খিচ এবাং ত্ত্ববনা 

র্াতািাদত স্বল্প সমদি তথ্য প্রোন কিা সম্ভব হদে। 

▫ সেবা েহজিকরণকৃত উদ্ভাবনটিদত ত্ত্বক ত্ত্বশেণীি িদিদছ: বাাংলাদেদশি দপ্রোপদট এখন পর্ বন্ত দপাদলন এবাং দফািা 

ত্ত্বমত্ত্বনদফিাি সম্পূণ ব দকান কুাটালে প্রস্তুত কিা হিত্ত্বন। ত্ত্বডত্ত্বজটাল বাাংলাদেদশি দলাোনদক সামদন দিদখ এ িিদনি 

কুাটালে অুাপ আকাদি প্রকাত্ত্বশত হওিাি তা ভূতাত্ত্বিক ত্ত্বশো এবাং েদবর্নাি দেদত্র গুরুেপূণ ব ভূত্ত্বমকা পালন 

কিদছ। 

 

গ) শ্রসবাপ্রাত্ত্বপ্তি শ্রমৌত্ত্বলক তথ্যাত্ত্বে: 

 ত্ত্ববষে তথ্যাত্ত্বে 

১. শ্রসবা প্রোিকািী অত্ত্বেস বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি 

২. শ্রসবাি সাংত্ত্বক্ষপ্ত ত্ত্বববিণ  শ্রসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত তথ্য প্রাত্ত্বপ্তি উদেদে 

মহাপত্ত্বিচালক মদহােদেি ত্ত্বিকট আদবেি কদিি। 

 মহাপত্ত্বিচালক মদহােে তথ্য প্রোি সম্ভবপি হদল অনুমত্ত্বত 

প্রোি কদি সাংত্ত্বিস্ট শাখাে শ্রপ্রিণ কদিি। 

 শাখাি শাখা প্রিাি তদথ্যি িিদিি উপি ত্ত্বিভিূ কদি সাংত্ত্বিস্ট 

কমকূতাূি ত্ত্বিকট শ্রপ্রিণ কদিি। 

 উক্ত কমকূতাূ প্রকাত্ত্বশত তদথ্যি ত্ত্বভত্ত্বিদত সকল তথ্যদক 

শ্রেিীত্ত্ববন্যাস কদিি।  

 শ্রসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত শ্রক তথ্য প্রোি কদিি। 

৩. বাত্ত্বষকূ শ্রসবা গ্রহণকািীি 

সাংখ্যা 

১০-২০ জি 

৪. শ্রসবাপ্রাত্ত্বপ্তি শতাূবত্ত্বল কাগজপত্রাত্ত্বেসহ যথাযথভাদব উপযুক্ত ব্যাত্ত্বক্তি ত্ত্বিকট আদবেি োত্ত্বখল 

কিদত হদব, চাত্ত্বহত তদথ্যি সহজলভুতা এবাং সাংত্ত্বিস্ট 

কমকূতাূি/কমচূাত্ত্বিি ত্ত্বিেত্ত্বমত োপ্তত্ত্বিক কাজ সমাপিাদন্ত অবত্ত্বশষ্ট সমে 

(যত্ত্বে থাদক)। 



 

 

৫. োত্ত্বেত্বপ্রাপ্ত কমকূতাূ ও 

কমচূািী 

১. মহাপত্ত্বিচালক  

২. উপ মহাপত্ত্বিচালক 

৩. পত্ত্বিচালক  

৪.  উপ পত্ত্বিচালক 

৫. সহকাত্ত্বি পত্ত্বিচালক 

৬, পিীক্ষাগাি সহকাত্ত্বি ও 

৭. অন্যান্য কমচূাত্ত্বি  

৬. শ্রসবাপ্রাত্ত্বপ্তি সমে ০১-০২ মাস 

৭. শ্রসবা প্রাত্ত্বপ্তদত প্রদোজিীে 

কাগজপত্র 

শ্রসবা গ্রহণকািী ব্যাত্ত্বক্তি ত্ত্ববশ্বত্ত্ববদ্যালে/গদবষিা সাংস্থা হদত তথ্য প্রাত্ত্বপ্তি 

উদেদে উপযুক্ত চাত্ত্বহোপত্র। 

 

৮. শ্রসবাপ্রাত্ত্বপ্তি জন্য খিচ ৫০০০ টাকা (আনুমাত্ত্বিক) 

৯. শ্রসবাপ্রাত্ত্বপ্তি জন্য 

যাতাোদতি সাংখ্যা 

৮-১০ বাি নূন্যতম। 

১০. সাংত্ত্বিষ্ট 

আইি/ত্ত্ববত্ত্বি/িীত্ত্বতমালাি 

তাত্ত্বলকা 

প্রদযাজু িে 

১১. শ্রসবা শ্রপদত ব্যথ ূ হদল 

পিবতী প্রত্ত্বতকািকািী 

কমকূতাূ, পেত্ত্বব, ইদমইল 

ও শ্রোি 

প্রদযাজু িে 

১২.  শ্রসবা প্রাত্ত্বপ্ত/ প্রোদিি শ্রক্ষদত্র 

অসুত্ত্ববিা/ সমস্যা / 

চুাদলঞ্জসমূহ 

শ্রসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত তথ্য প্রাত্ত্বপ্তি উদেদে প্রদোজিীে 

কাগজপত্রসহ আদবেি োত্ত্বখদলি পি আদবেি পত্র যাচাই এবাং মতামত 

প্রাত্ত্বপ্তি জন্য বািাংবাি অত্ত্বিেপ্তদি যাতাোদতি কািদণ মূল্যবাি সমে ও 

অদথিূ ব্যাপক অপচে হে এবাং একইসাদথ শ্রসবাোিকাত্ত্বি কমকূতাূি 

সমদেি অপচদেি সাদথ োপ্তত্ত্বিক কাদজও আসুত্ত্ববিাি সম্মুত্ত্বখি হদত 

হে। েলশ্রুত্ত্বতদত শ্রসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক 

জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তদিি ত্ত্বিকট হদত যথাযথ তথ্য প্রাত্ত্বপ্ত শ্রথদক বত্ত্বিত হি। 

 

 

ঘ) ত্ত্ববদ্যমাি শ্রসবা-পদ্ধত্ত্বত ত্ত্ববদিষণ: 

 

শ্রসবা 

প্রোদিি 

িাপ 

কাযরূম প্রত্ত্বত িাদপি সমে 

(ত্ত্বেি/ঘটা/ত্ত্বমত্ত্বিট) 

সমৃ্পক্ত ব্যত্ত্বক্তবগ ূ(পেত্ত্বব) 

িাপ-১ শ্রসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত তথ্য প্রাত্ত্বপ্তি 

উদেদে মহাপত্ত্বিচালক মদহােদেি ত্ত্বিকট 

আদবেি োত্ত্বখল 

১ ত্ত্বেি আদবেিকািী 



 

 

িাপ-২ আদবেিপত্র গ্রহণ, িাদেত্ত্বিভুক্তকিণ  

 

২ ত্ত্বেি মহাপত্ত্বিচালক এি 

ব্যাত্ত্বক্তগত কমকূতাূ 

িাপ-৩ মহাপত্ত্বিচালক মদহােদেি ত্ত্বিকট শ্রপশ 

কিা 

১ ত্ত্বেি মহাপত্ত্বিচালক 

িাপ-৪ মহাপত্ত্বিচালক মদহােে পত্ত্বিকল্পিা ও 

বাস্তবােি শাখাে শ্রপ্রিণ কদিি 

১ ত্ত্বেি মহাপত্ত্বিচালক এবাং 

পত্ত্বিচালক,পত্ত্বিকল্পিা ও 

বাস্তবােি শাখা 

িাপ-৫ পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখা, 

উপ পত্ত্বিচালক পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি 

শাখাি ত্ত্বিকট শ্রপ্রিণ কদিি 

১ ত্ত্বেি পত্ত্বিচালক এবাং উপ 

পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা ও 

বাস্তবােি শাখা 

িাপ-৬ উপ পত্ত্বিচালক পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি 

শাখা, িত্ত্বথদত উপস্থাপদিি উদেদে 

শাখাে শ্রপ্রিণ কদিি 

২ ত্ত্বেি উপ পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা 

ও বাস্তবােি শাখা, 

অিীক্ষক, সহকািী এবাং 

অত্ত্বেস সহকািী 

িাপ-৭ অত্ত্বেস সহকািী, পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি 

শাখা, িত্ত্বথদত উপস্থাপি কদি উপ 

পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখাি 

ত্ত্বিকট শ্রপ্রিণ কদিি 

৩ ত্ত্বেি উপ পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা 

ও বাস্তবােি শাখা, 

অিীক্ষক, সহকািী এবাং 

অত্ত্বেস সহকািী 

িাপ-৮ উপ পত্ত্বিচালক পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি 

শাখা, িত্ত্বথটি পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা ও 

বাস্তবােি শাখা এি ত্ত্বিকট শ্রপ্রিণ কদিি 

১ ত্ত্বেি 

পত্ত্বিচালক এবাং উপ 

পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা ও 

বাস্তবােি শাখা 

িাপ-৯ পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখা, 

মহাপত্ত্বিচালক মদহােদেি ত্ত্বিকট শ্রপশ 

কদিি 

১ ত্ত্বেি 

মহাপত্ত্বিচালক এবাং 

পত্ত্বিচালক,পত্ত্বিকল্পিা ও 

বাস্তবােি শাখা 

িাপ-১০ মহাপত্ত্বিচালক মদহােে, উপ 

মহাপত্ত্বিচালক এবাং শাখা প্রিাদিি 

(পত্ত্বিচালক) সাদথ আদলাচিা সাদপদক্ষ 

অনুমত্ত্বত প্রোি কদিি। 

 

৪ ত্ত্বেি মহাপত্ত্বিচালক মদহােে, উপ 

মহাপত্ত্বিচালক এবাং শাখা 

প্রিাি (পত্ত্বিচালক) 

িাপ-১১ 

মহাপত্ত্বিচালক মদহােে পত্ত্বিকল্পিা ও 

বাস্তবােি শাখাে শ্রপ্রিণ কদিি 
২ ত্ত্বেি 

মহাপত্ত্বিচালক, পত্ত্বিচালক, 

উপ পত্ত্বিচালক এবাং অত্ত্বেস 

সহকািী পত্ত্বিকল্পিা ও 

বাস্তবােি শাখা 

িাপ-১২ পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখা অনুমত্ত্বত 

সাদপদক্ষ পত্র ইসুু কদি শ্রসবা গ্রহণকািী 

সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্তি ত্ত্বিকট এবাং শ্রসবা 

প্রোিকািী শাখাি শাখা প্রিাদিি ত্ত্বিকট 

শ্রপ্রিণ কদিি 

৩ ত্ত্বেি অত্ত্বেস সহকািী পত্ত্বিকল্পিা 

ও বাস্তবােি শাখা, 

আদবেিকািী, শাখা প্রিাি 

(পত্ত্বিচালক) 

 



 

 

 

ঙ) ত্ত্ববদ্যমাি পদ্ধত্ত্বতি প্রদসস ম্যাপ (Process Map): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

          ১. আদবেন োত্ত্বখল 

 ৪. পত্ত্বিকল্পনা ও বাস্তবািন শাখাি দপ্রিণ                

৫. পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পনা ও বাস্তবািন শাখা, উপ পত্ত্বিচালক পত্ত্বিকল্পনা ও 

বাস্তবািন শাখাি ত্ত্বনকট দপ্রিণ কদিন 

১০. মহাপত্ত্বিচালক মদহােি, উপ 

মহাপত্ত্বিচালক এবাং শাখা প্রিাদনি 

(পত্ত্বিচালক) সাদথ আদলাচনা 

সাদপদে অনুমত্ত্বত প্রোন কদিন 

 

দসবা গ্রহণকািী 

সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্তি প্রাত্ত্বপ্ত 

শুরু 

৩. মহাপত্ত্বিচালক মদহােদিি ত্ত্বনকট দপশ কিা                      P: মহাপত্ত্বিচালক, T: ১ ত্ত্বেন 

P: পত্ত্বিচালক এবাং উপ পত্ত্বিচালক, T: 

১ ত্ত্বেন  

P: অত্ত্বফস সহকািী পত্ত্বিকল্পনা ও 

বাস্তবািন শাখা, আদবেনকািী, 

শাখা প্রিান, T:  ৩ ত্ত্বেন 

দসবা প্রোনকািী শাখাি 

শাখা প্রিাদনি প্রাত্ত্বপ্ত 

২. আদবেনপত্র গ্রহণ, ডাদিত্ত্বিভুক্তকিণ P: মহাপত্ত্বিচালক এি ব্যাত্ত্বক্তেত 

কম বকতবা, T: ২ ত্ত্বেন 

P: মহাপত্ত্বিচালক এবাং পত্ত্বিচালক, T: ১ ত্ত্বেন 

আদবেনকািী 

৬. উপ পত্ত্বিচালক পত্ত্বিকল্পনা ও বাস্তবািন শাখা, নত্ত্বথদত উপস্থাপদনি উদেদশ্য 

শাখাি দপ্রিণ কদিন 

P: উপ পত্ত্বিচালক, অিীেক, সহকািী 

এবাং অত্ত্বফস সহকািী, T: ২ ত্ত্বেন  

৭. অত্ত্বফস সহকািী, পত্ত্বিকল্পনা ও বাস্তবািন শাখা, নত্ত্বথদত উপস্থাপন কদি উপ 

পত্ত্বিচালক এি ত্ত্বনকট দপ্রিণ কদিন 

P: উপ পত্ত্বিচালক, অিীেক, সহকািী এবাং 

অত্ত্বফস সহকািী, T: ৩ ত্ত্বেন  

৮. উপ পত্ত্বিচালক, নত্ত্বথটি পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পনা ও বাস্তবািন শাখা এি ত্ত্বনকট 

দপ্রিণ কদিন 

P: পত্ত্বিচালক এবাং উপ পত্ত্বিচালক, T: 

১ ত্ত্বেন  

৯. পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পনা ও বাস্তবািন শাখা, মহাপত্ত্বিচালক মদহােদিি ত্ত্বনকট 

দপশ কদিন 

P: মহাপত্ত্বিচালক এবাং পত্ত্বিচালক, T: ১ 

ত্ত্বেন 

P: মহাপত্ত্বিচালক মদহােি, উপ 

মহাপত্ত্বিচালক এবাং পত্ত্বিচালক, T: ৪ 

ত্ত্বেন 

১১. মহাপত্ত্বিচালক মদহােি পত্ত্বিকল্পনা ও বাস্তবািন শাখাি দপ্রিণ কদিন P: মহাপত্ত্বিচালক, পত্ত্বিচালক, উপ 

পত্ত্বিচালক এবাং অত্ত্বফস সহকািী, T: 

২ ত্ত্বেন 

১২. পত্ত্বিকল্পনা ও বাস্তবািন শাখা অনুমত্ত্বত সাদপদে পত্র ইসুু 

দশর্ 



 

 

 

 

চ) প্রস্তাত্ত্ববত প্রদসস ম্যাপ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১. দসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত দমাবাইদল ইটািদনট সাবস্ক্রাইব 

৩. অুাপ দথদক প্রদিাজনীি তথ্য সাংগ্রহ 

শুরু 

আদবেনকািী 

 

আদবেনকািী 

 

দশর্ 

২. দমাবাইদলি অুাপ দষ্টাি দথদক অুাপ ডাউনদলাড এবাং ইন্সটল 

আদবেনকািী 

 

ত্ত্বচত্র: অুাদপি দহাম ইটািদফস 

 

ত্ত্বচত্র: Equatorial View of Mikania scandens 

(1000X) 

 

 

ত্ত্বচত্র: Equatorial View of Hibiscus surattensis 

(400X) 

 



 

 

 

ে) তুলিামূলক ত্ত্ববদিষণ (ত্ত্ববদ্যমাি ও প্রস্তাত্ত্ববত পদ্ধত্ত্বতি িাপত্ত্বভত্ত্বিক তুলিা): 

ত্ত্ববদ্যমাি 

প্রদসস 

ম্যাদপি িাপ 

ত্ত্ববদ্যমাি িাদপি বণিূা প্রস্তাত্ত্ববত 

প্রদসস 

ম্যাদপি 

িাপ 

প্রস্তাত্ত্ববত িাদপি বণিূা 

িাপ-১ আদবেি োত্ত্বখল িাপ-১ সিাসত্ত্বি অুাপ শ্রথদক তথ্য গ্রহণ এি শ্রক্ষদত্র শ্রকাি 

িাদপি প্রদোজি শ্রিই 

িাপ-২ আদবেিপত্র গ্রহণ, িাদেত্ত্বিভুক্তকিণ িাপ-২ প্রদোজি শ্রিই 

িাপ-৩ মহাপত্ত্বিচালক মদহােদেি ত্ত্বিকট শ্রপশ কিা িাপ-৩ প্রদোজি শ্রিই 

িাপ-৪ পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখাে শ্রপ্রিণ িাপ-৪ প্রদোজি শ্রিই 

িাপ-৫ পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখা, উপ 

পত্ত্বিচালক পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখাি ত্ত্বিকট 

শ্রপ্রিণ কদিি 

িাপ-৫ প্রদোজি শ্রিই 

িাপ-৬ উপ পত্ত্বিচালক পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখা, 

িত্ত্বথদত উপস্থাপদিি উদেদে শাখাে শ্রপ্রিণ 

িাপ-৬ প্রদোজি শ্রিই 

িাপ-৭ অত্ত্বেস সহকািী, পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখা, 

িত্ত্বথদত উপস্থাপি কদি উপ পত্ত্বিচালক এি ত্ত্বিকট 

শ্রপ্রিণ কদিি 

িাপ-৭ প্রদোজি শ্রিই 

িাপ-৮ উপ পত্ত্বিচালক, িত্ত্বথটি পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা ও 

বাস্তবােি শাখা এি ত্ত্বিকট শ্রপ্রিণ কদিি 

িাপ-৮ প্রদোজি শ্রিই 

িাপ-৯ পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখা, 

মহাপত্ত্বিচালক মদহােদেি ত্ত্বিকট শ্রপশ কদিি 

িাপ-৯ প্রদোজি শ্রিই 

িাপ-১০ মহাপত্ত্বিচালক মদহােে, উপ মহাপত্ত্বিচালক এবাং 

শাখা প্রিাদিি (পত্ত্বিচালক) সাদথ আদলাচিা 

সাদপদক্ষ অনুমত্ত্বত প্রোি কদিি। 

িাপ-১০ প্রদোজি শ্রিই 

িাপ-১১ 
মহাপত্ত্বিচালক মদহােে পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি 

শাখাে শ্রপ্রিণ কদিি 
িাপ-১১ 

প্রদোজি শ্রিই 

িাপ-১২ পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখা অনুমত্ত্বত সাদপদক্ষ পত্র 

ইসুু কদি শ্রসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্তি ত্ত্বিকট 

এবাং শ্রসবা প্রোিকািী শাখাি শাখা প্রিাদিি ত্ত্বিকট 

শ্রপ্রিণ 

িাপ-১২ প্রদোজি শ্রিই 

 

 
ত্ত্বচত্র: Ammonia beccarii 

 (Linnaeus, 1758) 

 

ত্ত্বচত্র: Cyclammina trullissata 
(Brady, 1879) 

 



 

 

 

জ) TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাদি ত্ত্ববদ্যমাি ও প্রস্তাত্ত্ববত পদ্ধত্ত্বতি তুলিা: 

 

 ত্ত্ববযমান পদ্ধত্ত্বত প্রস্তাত্ত্ববত পদ্ধত্ত্বত 

সমি (ত্ত্বেন/র্টা) ০১-০২ মাস ১ র্টা 

খিচ (নােত্ত্বিক ও অত্ত্বফদসি) ৫০০০ টাকা ৫০ টাকা (ইটািদনট বাবে) 

র্াতািাত ৮-১০ বাি নূন্যতম। প্রদিাজন দনই 

িাপ ১২ ৩ 

জনবল ১০-১২ জন প্রদিাজন দনই 

োত্ত্বখলীি কােজপত্র চাত্ত্বহো পত্র প্রদিাজন দনই 

 

দলখত্ত্বচত্র:   

 
 

 

ঝ) বাস্তবােদিি অত্ত্বভজ্ঞতাি আনুপূত্ত্ববকূ ত্ত্বববিণ: 

 

বাাংলাদেদশি শ্রপ্রক্ষাপদট এখি পযনূ্ত শ্রপাদলি এবাং শ্রোিাত্ত্বমত্ত্বিদেিাি সম্পূণ ূ শ্রকাি কুাটালগ প্রস্তুত কিা হেত্ত্বি। 

উক্ত দ্যইটি কুাটালগ স্তিতি এবাং জীবস্তিতি, প্রত্নপত্ত্বিদবশ, হাইদরাকাবদূিি গদবষক, ত্ত্ববশ্বত্ত্ববদ্যালদেি ত্ত্বশক্ষক 

এবাং ত্ত্বশক্ষাথীদেি ত্ত্বশক্ষা এবাং গদবষণাি কাদজ ত্ত্ববদশষ সহােক ভূত্ত্বমকা পালি কদি ত্ত্ববিাে কুাটালগ সম্পত্ত্বকতূ 

তথ্য ও পিীক্ষাগাি প্রস্তুত প্রণালী সম্পদক ূ িািিা প্রাত্ত্বপ্তি উদেদে বতমূাদি ত্ত্ববত্ত্বভন্ন সিকাত্ত্বি-শ্রবসিকাত্ত্বি 

ত্ত্ববশ্বত্ত্ববদ্যালে এবাং গদবষণা সাংস্থা বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তদিি ত্ত্বিকট আদবেি কদিি। শ্রসবা গ্রহণকািী 

সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত উক্ত তথ্য প্রাত্ত্বপ্তি উদেদে বািাংবাি অত্ত্বিেপ্তদি যাতাোদতি কািদণ মূল্যবাি সমে ও অদথিূ ব্যাপক 

অপচে হে এবাং একইসাদথ শ্রসবাোিকাত্ত্বি কমকূতাূি সমদেি অপচদেি সাদথ োপ্তত্ত্বিক কাদজও আসুত্ত্ববিাি 

সম্মুত্ত্বখি হদত হে। েলশ্রুত্ত্বতদত শ্রসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তদিি ত্ত্বিকট হদত 

যথাযথ তথ্য প্রাত্ত্বপ্ত শ্রথদক বত্ত্বিত হি। ত্ত্ববদ্যমাি সমস্যা সমািাদি স্তিতি এবাং জীবস্তিতি শাখাে সাংিত্ত্বক্ষত 

প্যাত্ত্বলদিালত্ত্বজ ও প্যাত্ত্বলওদটালত্ত্বজকুাল গদবষণাি কুাটালগ সম্পত্ত্বকতূ তথ্য ও পিীক্ষাগাি প্রস্তুত প্রণালী অুাপ 

আকাদি অিলাইদি আপদলাি কিা হদব। উক্ত তথ্য শ্রসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত (সিকাত্ত্বি-শ্রবসিকাত্ত্বি ত্ত্বশক্ষা 

প্রত্ত্বতষ্ঠাদিি গদবষণা কাদজ ত্ত্বিদোত্ত্বজত োত্র/গদবষক/ত্ত্বশক্ষক) অিলাইদি অুাপ শ্রথদক সাংগ্রহ কিদত পািদবি। 



 

 

অুাপটি িােিাত্ত্বমক ত্ত্বহদসদব প্রস্তুত কিা হদব যা প্রত্ত্বত বেি গদবষিা লব্ধ িতুি তথ্য দ্বািা হালিাগাে কিা হদব, 

েলশ্রুত্ত্বতদত শ্রসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত হালিাগাে তথ্যসমূহ সহদজই সাংগ্রহ কিদত পািদবি। মািিীে 

প্রিািমন্ত্রীি ত্ত্বিত্ত্বজটাল বাাংলাদেশ ত্ত্ববত্ত্বিমূাদি এই অুাপটি সহােক ভূত্ত্বমকা পালি কিদব।  

 

বাস্তবােদিি জন্য ব্যত্ত্বেত অদথিূ পত্ত্বিমাণ: দভন্ডি আইটি ফাম ব কতৃবক (আউট দসাত্ত্বস বাং) এি মাধ্যদম অুাপ প্রস্তুত 

কিাি জন্য প্রদিাজনীি অথ ব।  

      বাস্তবােদি চুাদলঞ্জসমূহ: গতানুগত্ত্বতক আমলাতাত্ত্বন্ত্রক পদ্ধত্ত্বতগত কািদণ ত্ত্ববলম্ব। 

চুাদলঞ্জ শ্রমাকাদবলাে গৃহীত ব্যবস্থাত্ত্বে: সভাি পত্ত্বিবদত ূত্ত্বিেত্ত্বমত উপস্থাপিাি মাধ্যদম সত্ত্বম্মত্ত্বলতভাদব সমািাি 

সিকাত্ত্বি আদেশ জাত্ত্বিি তাত্ত্বিখ: ১৫/০৪/২০২১ 

প্রচাদি গৃহীত ব্যবস্থাত্ত্বে: ওদেব সাইদট প্রকাশ এবাং পত্র শ্রপ্রিদণি মাধ্যদম জিগণদক অবত্ত্বহতকিণ। 

পত্ত্বিবীক্ষণ: ত্ত্বিেত্ত্বমত অুাপস শ্রষ্টাদি ব্যাবহািকািীি সাংখ্যা পত্ত্বিবীক্ষণ। 

বাস্তবায়ন টিম:  

নাম ও পদজব 

১. সসেো শ্রজসত্ত্বমি হক, পদবী: উপ পত্ত্বিচালক (ভূতি), কম মস্থল: বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি 

২. কাজী মািসুিা আখতাি, পদবী: উপ পত্ত্বিচালক (ভূতি), কম মস্থল: বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি 

৩. আসমা হক, পদবী: পত্ত্বিচালক (ভূতি), কম মস্থল: বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি 

 

শ্রটকসইকিদণ গৃহীত ব্যবস্থাত্ত্বে: ত্ত্বিেত্ত্বমত হালিাগাদেি মাধ্যদম ব্যাবহািকািীদেি জন্য সহজদবাধ্য, সহজলভু 

ও ব্যাবহাি উপদযাগী কিা হদব। 
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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালয় 

বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র 
ইেনােভশন �ম 

www.gsb.gov.bd

 

 

ন�র ২৮.০৫.০০০০.৩০০.৫০.০৬২.১৯.৭ তািরখ: 
০৫ �ম ২০২১

২২ �বশাখ ১৪২৮

 
িব�ি�/�না�শ

িবষয়: সমি�ত �ািলেনালিজ ও �ািলওে�ালিজক�াল অ�াপ �বহার �সে�।

২০২০-২০২১ অথ �বছেরর �সবা সহিজকরণ িহেসেব “সমি�ত �ািলেনালিজ ও �ািলওে�ালিজক�াল ডাটােবজ অ�াপ আকাের ��ত কের ত�
�দান সহিজকরণ” শীষ �ক আইিডয়া� বা�বািয়ত হেয়েছ। BD Palaeontology শীষ �ক অ�াপ� Google Play Store এর িনে�
বিণ �ত িলংক হেত িবনা�ে� ডাউনেলাড কের �বহার করা যােব।

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.minisoftpark.bdpalaeontology

িজএসিবর কম �কত�া/কম �চারীগণেক অ�াপ �বহােরর জ� অ�েরাধ করা হেলা।

৫-৫-২০২১
�মাঃ আলী আকবর
পিরচালক (�ত�)

�ফান: +৮৮০-২-৮৩৯১৯৭৯
ইেমইল: aliakbar.bd@gmail.com

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল (�জ��তার �মা�সাের নয়): 
১) িজএসিব’র শাখা �ধানগণ

 ২) উপ-পিরচালক (�ত�)-১ , �-রসায়ন ও পািন স�দ শাখা, বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র ( িজএসিবর ওেয়বসাইট এ অ�াপ�র িলংক
আপেলাড করার অ�েরাধসহ)

 ৩) িজএসিব’র কম �কত�া��
 ৪) িজএসিব'র কম �চারী��

 ৫) উ�মান সহকারী, মহাপিরচালেকর দ�র , বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র
 



 

 

 

ক) উদ্ভাবনী উদ্যাগটির জিদ্রানাম: ত্ত্বজএসত্ত্বব ব্লাড ক্লাব 

 

খ) সেবাটি েহজিকরদ্ণর স ৌজিকতা (েমস্যাটি জক জিল): আমাদেি দেদশি হাসপাতালগুদলাদত এখনও 

প্রদিাজদনি তুলনাি িদক্তি সিবিাহ কম। এখনও প্রত্ত্বতবছি অদনক দিােী িদক্তি অভাদব মািা র্াি। মুমূর্ষ ব 

দিােীদক বাচাঁদত প্রািশই জরুত্ত্বি ত্ত্বভত্ত্বত্তদত িক্ত দেিাি প্রদিাজন হি। থ্যালাদসত্ত্বমিা দিােী, কাদিা অত্ত্বতত্ত্বিক্ত 

িক্তেিণ, দূর্ বটনাি আহত, সন্তান প্রসব, অুাত্ত্বনত্ত্বমিা, ত্ত্বহদমাত্ত্বফত্ত্বলিা, অদরাপচাি প্রভৃত্ত্বত কািদণ দিােীি শিীদি িক্ত 

সঞ্চালদনি প্রদিাজন পদড়। ত্ত্বকন্তু প্রদিাজদনি সমি জরুত্ত্বি ত্ত্বভত্ত্বত্তদত িক্তোতা খুদজ পাওিা অত্ত্বত দ্যষ্কি। ত্ত্ববত্ত্বভন্ন ব্লাড 

ব্যাাংক এবাং অপত্ত্বিত্ত্বচত িক্তোতাি সাদথ দর্াোদর্াে কদি িক্ত সাাংগ্রহ কিা একটি কষ্টসাধ্য ত্ত্ববর্ি। 

▫ ত্ত্বকভাদব সমস্যাটিি সমািান কিা হদিদছ: বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি (ত্ত্বজএসত্ত্বব) তুলনামূলক অত্ত্বিক 

জনবল সমৃদ্ধ (বতবমান কম বিত জনবল আনুমাত্ত্বনক ৪১৫ জন) একটি বড় সিকািী প্রত্ত্বতষ্ঠান। এ প্রত্ত্বতষ্ঠাদন কম বিত 

সকল কম বকতবা/কম বচািী এবাং তাঁদেি পত্ত্বিবাদিি ১৮ বছি উর্ধ্ব সেস্যেদণি িদক্তি গ্রুপ সম্বত্ত্বলত একটি ডাটাদবইস 

ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি ওদিবসাইদট আপদলাড কিাি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা হদিদছ। ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি দকান কম বকতবা/কম বচািী বা তাঁি 

পত্ত্বিবাদিি দকান সেদস্যি িদক্তি প্রদিাজন হদল ত্ত্বতত্ত্বন ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি ওদিবসাইদট সত্ত্বন্নদবত্ত্বশত ডাটাদবইস হদত 

প্রদিাজনীি িক্তোতাি সন্ধান পাদেন। উক্ত িক্তোতা স্বীি েপ্তদিি পত্ত্বিত্ত্বচত সহকমী হওিাি সহদজই তাি সাদথ 

দর্াোদর্াে কদি িক্ত সাংগ্রহ সম্ভব হদে। 

▫ সমস্যা সমািাদনি মদধ্য উদ্ভাবন ত্ত্বক ত্ত্বছল: অত্ত্বিেপ্তদিি কম বকতবা/কম বচািীেণ ছাড়াও তাদেি পত্ত্বিবাদিি ১৮ বছি 

উর্ধ্ব সেস্যেদণি িদক্তি গ্রুদপি তথ্য উক্ত ডাটাদবইস সাংযুত্ত্বক্তি ব্যবস্থা গ্রহণ কিা হদিদছ। এদত িক্তোতাি সাংখ্যা 

দর্মন বৃত্ত্বদ্ধ দপদিদছ দতমন তরুন প্রজন্মদক িক্তোদন উৎসাত্ত্বহত কিা সম্ভব হদে। এছাড়া, িক্তোতােদণি তথ্য 

ওদিবসাইদট আপদলাড কিাি সহদজই দর্ দকউ ত্ত্ববনা র্াতািাদত এবাং ত্ত্ববনা খিদচ কাত্ত্বিত িক্তোতাি সন্ধান 

পাদেন এবাং ডাটাদবইদস সাংিত্ত্বেত দমাবাইল নম্বদি সিাসত্ত্বি িক্তোতাি সাদথ দর্াোদর্াে কদি িক্ত সাংগ্রহ কিদত 

পািদছন। 

▫ বতবমান উদ্ভাবদনি পূদব বি অবস্থা ত্ত্বক ত্ত্বছদলা: পূদব ব দসবাগ্রহীতােণদক িদক্তি সন্ধাদন ত্ত্ববত্ত্বভন্ন ব্লাড ব্যাাংদক র্াতািাত 

কদি অথবা অপত্ত্বিত্ত্বচত ব্যত্ত্বক্তবদে বি সাদথ দর্াোদর্াে কদি িক্ত সাংগ্রহ কিদত হদতা র্া সমি সাদপে ত্ত্বছদলা এদত 

র্াতািাত বাবে অথ ব ব্যি, সমি ও শ্রম ত্ত্ববত্ত্বনদিাদেি প্রদিাজন হদতা। 

▫ জনেদনি দসবা প্রোদন ত্ত্বকভাদব এটি ভূত্ত্বমকা িাখদব: দসবাগ্রহীতােণদক উদ্ভাবনী উদযােটিি মাধ্যদম ত্ত্ববনা খিচ 

ও ত্ত্ববনা র্াতািাদত, স্বল্প সমদি কাত্ত্বিত তথ্য প্রোন কিা সম্ভব হদে। প্রদিাজনীি িক্তোতাি তথ্য সম্পদকব আদে 

দথদকই অবত্ত্বহত থাকাি েরুন জরুিী মুহুু্দতব মুমূর্ষ ব দিােীি জীবন িোি সহািক ভূত্ত্বমকা িাখদব। 

▫ সেবা েহজিকরণকৃত উদ্ভাবনটিদত ত্ত্বক ত্ত্বশেণীি িদিদছ: ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি কম বকতবা/কম বচািীেণ কতৃবক সম্পাত্ত্বেত 

ত্ত্ববত্ত্বভন্ন িদক্তি গ্রুপ সম্বত্ত্বলত পূণ বাঙ্গ তথ্যভান্ডাি, র্াি মাধ্যদম প্রদিাজদনি সমি সবাই উপকৃত হদবন। 

 

 

 

উদ্ভাবনী উদযাে 



 

 

গ) দসবাপ্রাত্ত্বপ্তি দমৌত্ত্বলক তথ্যাত্ত্বে: 

 ত্ত্ববর্ি তথ্যাত্ত্বে 

১. দসবা প্রোনকািী অত্ত্বফস বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি 

২. দসবাি সাংত্ত্বেপ্ত ত্ত্বববিণ ত্ত্বজএসত্ত্বব-দত কম বিত সকল কম বকতবা/কম বচািী এবাং তাঁদেি পত্ত্বিবাদিি 

১৮ ঊর্ধ্ব সেস্যদেি িদক্তি গ্রুপ সম্বত্ত্বলত একটি ডাটাদবইস প্রত্ত্বতষ্ঠাদনি 

ওদিবসাইদট দেওিা হদব। ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি দকান কম বকতবা/কম বচািী বা তাঁি 

পত্ত্বিবাদিি দকান সেদস্যি িদক্তি প্রদিাজন হদল ত্ত্বতত্ত্বন ওদিবসাইদট 

প্রেত্ত ডাটাদবস হদত প্রদিাজনীি িক্তোতাি সন্ধান পাদবন।  

৩. বাত্ত্বর্ বক দসবা গ্রহণকািীি 

সাংখ্যা 

আনুমাত্ত্বনক ৫০ জন  

৪. দসবা প্রাত্ত্বপ্তি শতবাবত্ত্বল অত্ত্বিেপ্তদিি কম বকতবা/কম বচািী অথবা তাঁদেি পত্ত্বিবাদিি সেস্য হদত 

হদব।  

৫. োত্ত্বিেপ্রাপ্ত কম বকতবা ও 

কম বচািী 

জনাব এ. দজড. এম. সাদলহ আহদমে, ফদটাল্যাব সুপাত্ত্বিনদটনদডট, 

ত্ত্বজএসত্ত্বব 

৬. দসবাপ্রাত্ত্বপ্তি সমি তাৎেত্ত্বনক 

৭. দসবা প্রাত্ত্বপ্তদত প্রদিাজনীি 

কােজপত্র 

প্রদর্াজু নি 

৮. দসবাপ্রাত্ত্বপ্তি জন্য খিচ দকান খিদচি প্রদিাজন হদব না।  

৯. দসবাপ্রাত্ত্বপ্তি জন্য 

র্াতািাদতি সাংখ্যা 

দকান র্াতািাদতি প্রদিাজন হদব না। 

১০. সাংত্ত্বিষ্ট 

আইন/ত্ত্ববত্ত্বি/নীত্ত্বতমালাি 

তাত্ত্বলকা 

প্রদর্াজু নি।  

১১. দসবা প্রাত্ত্বপ্ত/ প্রোদনি দেদত্র 

অসুত্ত্ববিা/সমস্যা/ 

চুাদলঞ্জসমূহ 

িক্তোতাদেি িক্ত োদন অনীহা। এদেদত্র িক্তোদন উৎসাত্ত্বহত কিাি 

জন্য ত্ত্ববত্ত্বভন্ন কুাদম্পইন কিাি প্রদিাজন।  

র্) ত্ত্ববযমান দসবা-পদ্ধত্ত্বত ত্ত্ববদির্ণ:  

দসবা 

প্রোদনি 

িাপ 

কার্ বক্রম প্রত্ত্বত িাদপি সমি 

(ত্ত্বেন/র্টা/ত্ত্বমত্ত্বনট) 

সমৃ্পক্ত ব্যত্ত্বক্তবে ব (পেত্ত্বব) 

িাপ-১ িদক্তি প্রদিাজদন ব্লাড ব্যাাংদক দর্াোদর্াে ১ ত্ত্বেন সাংত্ত্বিষ্ট ব্যত্ত্বক্ত 

িাপ-২ ত্ত্ববত্ত্বভন্ন মাধ্যদম অপত্ত্বিত্ত্বচত ব্যত্ত্বক্তবদে বি সাদথ 

দর্াোদর্াে 

২ ত্ত্বেন  

িাপ-৩ কাাংত্ত্বিত িক্তোতাি িক্ত প্রোদন অনীহা 

প্রকাশ 

১ ত্ত্বেন  

িাপ-৪ অন্য আদিকজদনি সাদথ দর্াোদর্াে ১ ত্ত্বেন  

 



 

 

 

ঙ) ত্ত্ববযমান পদ্ধত্ত্বতি প্রদসস ম্যাপ (Process Map):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

িদক্তি প্রদিাজন 

        অপত্ত্বিত্ত্বচত ব্যত্ত্বক্তবদে বি সাদথ দর্াোদর্াে         

 কাত্ত্বিত ব্যত্ত্বক্ত িক্তোদন অনীহা প্রকাশ কিদল আদিকজদনি সাদথ দর্াোদর্াে 

দশর্ 

শুরু 

  এক ব্লাড ব্যাাংদক প্রদিাজনীি িক্ত পাওিা না দেদল অন্য ব্লাড ব্যাাংদক 

দর্াোদর্াে                  

P:১ , T: ১ 

P: ৩, T: ৪ 

১৫

৩, 

T: ৭ 

ত্ত্ববত্ত্বভন্ন ব্লাড ব্যাাংদক দর্াোদর্াে 
P:১ , T: ১ 

P: ২, T: ৩ 

১৫

৩, 

T: ৭ 

ত্ত্বচত্র: জাত্ত্বতি ত্ত্বপতা বঙ্গবন্ধু দশখ মুত্ত্বজবুি িহমান- এঁি জন্মশতবাত্ত্বর্ বকীদত ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি ইদনাদভশন টিম কতৃবক আদিাত্ত্বজত 

দস্বোি িক্তোন কম বসূত্ত্বচ ত্ত্বসত্ত্বনিি সত্ত্বচব, জ্বালাত্ত্বন ও খত্ত্বনজ সম্পে ত্ত্ববভাে উদদ্বািন কদিন 



 

 

চ) প্রস্তাত্ত্ববত প্রদসস ম্যাপ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছ) তুলনামূলক ত্ত্ববদির্ণ (ত্ত্ববযমান ও প্রস্তাত্ত্ববত পদ্ধত্ত্বতি িাপত্ত্বভত্ত্বত্তক তুলনা): 

 

ত্ত্ববযমান 

প্রদসস 

ম্যাদপি 

িাপ 

ত্ত্ববযমান িাদপি বণ বনা প্রস্তাত্ত্ববত 

প্রদসস 

ম্যাদপি 

িাপ 

প্রস্তাত্ত্ববত িাদপি বণ বনা 

িাপ-১ 
িদক্তি প্রদিাজদন ব্লাড ব্যাাংদক দর্াোদর্াে 

 
প্রত্ত্বতষ্ঠাদনি ওদিবসাইদট অনুসন্ধান 

িাপ-২ 
ত্ত্ববত্ত্বভন্ন মাধ্যদম অপত্ত্বিত্ত্বচত ব্যত্ত্বক্তবদে বি সাদথ 

দর্াোদর্াে 
 পত্ত্বিত্ত্বচত ব্যত্ত্বক্তবদে বি সাদথ দর্াোদর্াে 

িাপ-৩ 
কাাংত্ত্বিত িক্তোতাি িক্ত প্রোদন অনীহা 

প্রকাশ 
 

পত্ত্বিত্ত্বচত ব্যত্ত্বক্ত হওিাি সহদজই িক্তোদন 

সম্মত কিা র্াি 

িাপ-৪ 
অন্য আদিকজদনি সাদথ দর্াোদর্াে 

 িক্ত সাংগ্রহ 

িাপ-৫ িক্ত োদন সম্মত কিা   

িাপ-৬ িক্ত সাংগ্রহ   

 

 

 

িদক্তি প্রদিাজন 

কাত্ত্বিত ব্যত্ত্বক্তি সাদথ দর্াোদর্াে কদি িক্ত সাংগ্রহ 

 

শুরু 

P: ১, T: ১ 

দশর্ 

প্রত্ত্বতষ্ঠাদনি ওদিবসাইদটি ডাটাদবদজ িদক্তি অনুসন্ধান 



 

 

 

জ) TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাদি ত্ত্ববযমান ও প্রস্তাত্ত্ববত পদ্ধত্ত্বতি তুলনা: 

 ত্ত্ববযমান পদ্ধত্ত্বত প্রস্তাত্ত্ববত পদ্ধত্ত্বত 

সমি (ত্ত্বেন/র্টা) ৩ - ৫ ত্ত্বেন ১ ত্ত্বেন 

খিচ (নােত্ত্বিক ও 

অত্ত্বফদসি) 

  

র্াতািাত ৩ - ৫ ত্ত্বেন প্রদর্াজু নি 

িাপ ৬ ৩ 

জনবল   

োত্ত্বখলীি কােজপত্র   

 

দলখত্ত্বচত্র:   

 

  বাস্তবািদনি জন্য ব্যত্ত্বিত অদথ বি পত্ত্বিমাণ: ত্ত্ববনা অথ ব ব্যদি উদ্ভাবনী উদযােটি বাস্তবািন কিা হদিদছ।  

  বাস্তবািদন চুাদলঞ্জসমূহ: িক্তোদন আগ্রহ ও উদ্ভুদ্ধকিণ। 

  চুাদলঞ্জ দমাকাদবলাি গৃহীত ব্যবস্থাত্ত্বে: িক্তোদন উৎসাহ প্রোদন ব্লাড দডাদনশন কুাম্প আদিাজন। 

  সিকাত্ত্বি আদেশ জাত্ত্বিি তাত্ত্বিখ: ২২/০৩/২০২১ 

  প্রচাদি গৃহীত ব্যবস্থাত্ত্বে: ওদিব সাইদট প্রকাদশি মাধ্যদম জনেণদক অবত্ত্বহতকিণ। 

  বাস্তবায়নকািী টিম:  

 

 

 

 

 

 

 

  দটকসইকিদণ গৃহীত ব্যবস্থাত্ত্বে: ওদিবসাইদট সত্ত্বন্নদবত্ত্বশত তথ্যভান্ডাি ত্ত্বনিত্ত্বমত হালনাোেকিণ এবাং িক্ত োন  

নাম ও পদজব 

১. িনাব এ. মজড. এম. সাদলহ আহদমে, পদবী: ফদ াল্যাব সুপাত্ত্বিনদ নদডন্ট, কম মস্থল: বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক 

জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি 

২. িনাব মমাহাম্মে মমাস্তাত্ত্বফজুি িহমান, পদবী: লাইদেত্ত্বিয়ান, কম মস্থল: বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি 

৩. িনাব মত্ত্বিয়ম সুলতানা ত্ত্বশখা, পদবী: অত্ত্বফস সহকাত্ত্বি, কম মস্থল: বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি 

৪. িনাব তত্ত্বিকুল ইসলাম, পেবী: শ থ ফায়ািাি, কম মস্থল: বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি 

৫. িনাব িাদবয়া খাতুন, পদবী: অত্ত্বফস সহকাত্ত্বি, কম মস্থল: বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি 

 



 

 

 

দটকসইকিদণ গৃহীত ব্যবস্থাত্ত্বে: ওদিবসাইদট সত্ত্বন্নদবত্ত্বশত তথ্যভান্ডাি ত্ত্বনিত্ত্বমত হালনাোেকিণ এবাং িক্ত োন  

ত্ত্ববর্িক প্রচািণা সভা আদিাজন। 

 

 

 

  

 

ত্ত্বচত্র: ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি ইদনাদভশন টিম ও উদ্ভাবক সেস্যবৃন্দ 

ত্ত্বচত্র: ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি ইদনাদভশন টিম কতৃবক আদিাত্ত্বজত িদক্তি গ্রুপ সনাক্তকিণ, ডাটাদবইস বতত্ত্বি ও দস্বোি িক্তোন কম বসূত্ত্বচ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ত্ত্বচত্র: জাত্ত্বতি ত্ত্বপতা বঙ্গবন্ধু দশখ মুত্ত্বজবুি িহমান- এঁি জন্মশতবাত্ত্বর্ বকীদত ত্ত্বজএসত্ত্বব কতৃবক আদিাত্ত্বজত 

অনুষ্ঠাদন ত্ত্বসত্ত্বনিি সত্ত্বচব, জ্বালাত্ত্বন ও খত্ত্বনজ সম্পে, ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি মহাপত্ত্বিচালক ও অন্যান্যেণ  

 

ত্ত্বচত্র: ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি ব্লাড ক্লাব-এি িক্তোন কম বসূত্ত্বচদক উৎসাত্ত্বহত কিাি লদেু ত্ত্বজএসত্ত্বব-ত্ত্ববত্ত্বজআি এি দর্ৌথ প্রিাস 

(ত্ত্বজওইউত্ত্বপএত্ত্বস) প্রকদল্পি জাম বান পিামশ বদকি িক্তোন 
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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ ম�ণালয় 

বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র 
পিরক�না ও বা�বায়ন শাখা 

১৫৩, পাইওিনয়ার �রাড, �স�নবািগচা, ঢাকা-১০০০।

 

 

ন�র: ২৮.০৫.০০০০.০০৫.০৪.০৩৮.১৭.২১১ তািরখ: 
২২ মাচ � ২০২১

৮ �চ� ১৪২৭

অিফস আেদশ

বািষ �ক উ�াবন কম �পিরক�না কায ��ম ৬.১ অ�যায়ী ২০২০-২০২১ অথ �বছেরর উ�াবনী উে�াগ িহেসেব “িজএসিব �াড �াব” শীষ �ক আইিডয়া�
�ড়া� করা হয়। �স লে�� ��ত�ত ডাটােবজ� িজএসিব’র ওেয়বসাইেট আপেলােডর জ� িনেদ �শ�েম অ�মিত �দান করা হেলা।

২২-৩-২০২১
�মাহা�দ আব�ল আিজজ পােটায়ারী

পিরচালক (�ত�)
�ফান: +৮৮০-২-৮৩৯১৯৬৩

ইেমইল: azizpatwary@yahoo.com

ন�র: ২৮.০৫.০০০০.০০৫.০৪.০৩৮.১৭.২১১/১(৪) তািরখ: ৮ �চ� ১৪২৭

২২ মাচ � ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
 ১) পিরচালক (�ত�), অপােরশন ও সম�য় শাখা, বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র
 ২) পিরচালক (�ত�) , অথ �ৈনিতক �ত� ও িরেসাস � এ�ােসসেম� শাখা, বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র

 ৩) উপ-পিরচালক (�ত�)-১ , �-রসায়ন ও পািন স�দ শাখা, বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র (িজএসিব’র ওেয়বসাইেট �কােশর �ব�া
�হেনর অ�েরাধসহ)

 ৪) উ�মান সহকারী, মহাপিরচালেকর দ�র , বাংলােদশ �তাি�ক জিরপ অিধদ�র
 

২২-৩-২০২১
�মাঃ আ� সােয়ম

উপ-পিরচালক (�ত�)



 

 

 

 

ক)  ত্ত্বডত্ত্বজ াইজডকৃত উদ্ভাবনী উদযাগটিি নাম: ত্ত্ববত্ত্বভন্ন ব্যত্ত্বক্ত/প্রত্ত্বতষ্ঠানদক ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি লাইদেত্ত্বিি 

প্রকাত্ত্বশত প্রত্ত্বতদবেদনি তথ্য প্রোন দসবা প্রত্ত্বক্রিা সহত্ত্বজকিণ 

 

খ) সেবাটি েহজিকরদ্ণর স ৌজিকতা (েমস্যাটি জক জিল): বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি (ত্ত্বজএসত্ত্বব)’ি 

প্রকাশনা ও প্রত্ত্বশেণ শাখাি ত্ত্ববত্ত্বজ দপ্রস কতৃবক প্রকাত্ত্বশত ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি বত্ত্বহিঙ্গন কম বসূত্ত্বচি প্রত্ত্বতদবেনসমূহ থাদক। এ 

সকল প্রকাত্ত্বশত প্রত্ত্বতদবেনসমূহ ত্ত্ববত্ত্বভন্ন সিকাত্ত্বি-দবসিকাত্ত্বি েপ্তদি অথবা ত্ত্ববত্ত্বভন্ন ত্ত্বশো প্রত্ত্বতষ্ঠাদনি 

(ত্ত্ববেত্ত্ববযালিসমূদহি) ভূতাত্ত্বিক কাদজ ব্যবহৃত হি। এ সকল প্রত্ত্বতদবেনসমূহ পূদব ব আদবেনপদত্রি দ্বািা আদবেদনি 

মাধ্যদম সিবিাহ কিা হদতা। এদেদত্র ত্ত্বসদ্ধান্ত গ্রহদণ েীর্ বসূত্ত্বত্রতা, দসবা গ্রহীতাদেি চাত্ত্বহো অনুর্ািী সকল ত্ত্ববর্দি 

তথ্য না থাকা, তথ্য ত্ত্ববতিদেি নীত্ত্বতমালা না থাকা, ভূ-ববজ্ঞাত্ত্বনক কতৃবক বতিীকৃত তথ্যাত্ত্বে দকান ব্যত্ত্বক্ত বা প্রত্ত্বতষ্ঠান 

ব্যবহাি কিদল তাি দিফাদিন্স না দেিা ইতুাত্ত্বে ত্ত্ববর্দি সমস্যা দেখা ত্ত্বেত। ফদল তথ্য প্রাত্ত্বপ্ত েীর্ বাত্ত্বিত ও বািাগ্রস্থ 

হদতা এবাং আদবেনকািীদক কদিকবাি ত্ত্বজএসত্ত্বব’দত র্াতািাত কিদত হদতা। এদত আদবেনকািী আত্ত্বথ বকভাদব 

েত্ত্বতগ্রস্থ হদতা এবাং তাি অদনক সমি নষ্ট হদতা। 

▫ ত্ত্বকভাদব সমস্যাটিি সমািান কিা হদিদছ: সমস্যাটি সমািান এবাং ত্ত্ববযমান দসবাটিদক সহত্ত্বজকিদণি লদেু 

একটি আদবেন ফিম বতিী কদি ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি ওদিবসাইদট আপদলাড কিা হদিদছ র্াি মাধ্যদম আদবেনকািী 

দর্দকাদনা জািোি বদস ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি ওদিবসাইদট প্রদবশ কদি অনলাইদন আদবেনটি কিদত পািদবন এবাং 

আদবেনকািীি চাত্ত্বহত তথ্য ত্ত্বজএসত্ত্বব’দত থাকদল তা দ্রুত আদবেনকািীদক সিবিাহ কিা সম্ভব হদে। 

▫ সমস্যা সমািাদনি মদধ্য উদ্ভাবন ত্ত্বক ত্ত্বছল: দসবাগ্রহীতা দর্ দকান অবস্থান দথদক বাাংলাদেদশি দর্ সকল এলাকাি 

ত্ত্ববত্ত্বজ দপ্রস কতৃবক ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি প্রকাত্ত্বশত ভূ-সবজ্ঞাত্ত্বিক গদবষণা প্রত্ত্বতদবেন িদিদছ দস ত্ত্ববর্দি স্বল্প খিচ, স্বল্প সমদি 

এবাং ত্ত্ববনা র্াতািাদত তথ্য দপদত পাদিন। ওদিবসাইদট প্রেত্ত্বশ বত আদবেন ফিদমি মাধ্যদম চাত্ত্বহত এলাকাি 

প্রকাত্ত্বশত প্রত্ত্বতদবেন প্রাপ্যতা ত্ত্ববর্দি অনলাইদন আদবেন কিা সহজতি হদিদছ। 

▫ বতবমাদন দসবাটি ত্ত্বডত্ত্বজটাইদজশদনি পূদব বি অবস্থা ত্ত্বক ত্ত্বছদলা: পূদব ব দসবাগ্রহীতােণ ত্ত্বনদজ এদস ত্ত্বজএসত্ত্বব’দত 

আদবেনপত্র জমা ত্ত্বেদতন এবাং দসটি প্রশাসত্ত্বনক িাপ কাটিদি আদবেনকািীদক উক্ত তথ্য দেিা র্াদব ত্ত্বক র্াদবনা তা 

জানাদত সমি দবশী লােদতা এবাং ত্ত্ববর্িটি জানদতও দসবাগ্রহীতােণদক ত্ত্বজএসত্ত্বব’দত আসদত হদতা। এদত 

দসবাগ্রহীতাি সমি, র্াতািাত এবাং খিচ হদতা। 

▫ জনেদনি দসবা প্রোদন ত্ত্বকভাদব এটি ভূত্ত্বমকা িাখদব: দসবাগ্রহীতােণদক অনলাইন আদবেন ফিদমি মাধ্যদম স্বল্প 

খিচ এবাং ত্ত্ববনা র্াতািাদত স্বল্প সমদি তথ্য প্রোন কিা সম্ভব হদে। 

▫ ত্ত্বডত্ত্বজ াইজডকৃত উদ্ভাবনটিদত ত্ত্বক ত্ত্বশেণীি িদিদছ: ত্ত্বজএসত্ত্বব কতৃবক সম্পাত্ত্বেত প্রকাত্ত্বশত ভূববজ্ঞাত্ত্বনক 

প্রত্ত্বতদবেন আগ্রহী জনেন ও েদবর্কেণ র্দি বদসই অনলাইদন সাংগ্রহ কিদত পািদছন । 

 

 

ত্ত্বডত্ত্বজটাল দসবা 



 

 

 

গ) দসবাপ্রাত্ত্বপ্তি দমৌত্ত্বলক তথ্যাত্ত্বে: 

 ত্ত্ববর্ি তথ্যাত্ত্বে 

১. দসবা প্রোনকািী অত্ত্বফস বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি (ত্ত্বজএসত্ত্বব) 

২. দসবাি সাংত্ত্বেপ্ত ত্ত্বববিণ সিকাত্ত্বি ও দবসিকাত্ত্বি ত্ত্বশো প্রত্ত্বতষ্ঠাদনি েদবর্ণা কাদজ ত্ত্বনদিাত্ত্বজত 

ছাত্র/েদবর্ক/ত্ত্বশেকদেি ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি লাইদেত্ত্বিি প্রকাত্ত্বশত প্রত্ত্বতদবেদনি তথ্য 

প্রোন দসবা প্রত্ত্বক্রিা সহত্ত্বজকিণ। 

৩. বাত্ত্বর্ বক দসবা গ্রহণকািীি 

সাংখ্যা 

২০ হদত ২৫ জন। 

৪. দসবাপ্রাত্ত্বপ্তি শতবাবত্ত্বল ১. সিকাত্ত্বি/দবসিকাত্ত্বি ত্ত্বশো প্রত্ত্বতষ্ঠাদনি েদবর্ণা কাদজ ত্ত্বনদিাত্ত্বজত 

ব্যত্ত্বক্ত/প্রত্ত্বতষ্ঠাদনি তাদেি স্ব স্ব প্রাত্ত্বতষ্ঠাত্ত্বনক প্যাদড ত্ত্ববভােীি প্রিান কতৃবক 

সুপাত্ত্বিশকৃত/অনলাইন ফিদম ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি মহাপত্ত্বিচালক বিাবি আদবেন। 

২. আদবেদন দসবাি সমিকাল, িিণ ইতুাত্ত্বে উদেখ থাকদত হদব। 

৫. োত্ত্বিেপ্রাপ্ত কম বকতবা ও 

কম বচািী 

মহাপত্ত্বিচালদকি েপ্তদিি ব্যত্ত্বক্তেত কম বকতবা, মহাপত্ত্বিচালক, পত্ত্বিচালক, 

উপপত্ত্বিচালক, প্রিান লাইদেত্ত্বিিান, লাইদেত্ত্বিিান। 

৬. দসবাপ্রাত্ত্বপ্তি সমি ১০ দথদক ১৫ ত্ত্বেন 

৭. দসবা প্রাত্ত্বপ্তদত 

প্রদিাজনীি কােজপত্র 

আদবেন ফিম। 

৮. দসবাপ্রাত্ত্বপ্তি জন্য খিচ র্াতািাত খিচ 

৯. দসবাপ্রাত্ত্বপ্তি জন্য 

র্াতািাদতি সাংখ্যা 

৩ দথদক ৪ বাি। 

১০. সাংত্ত্বিষ্ট 

আইন/ত্ত্ববত্ত্বি/নীত্ত্বতমালাি 

তাত্ত্বলকা 

লাইদেত্ত্বি ব্যবহাি নীত্ত্বতমালা 

১১. দসবা দপদত ব্যথ ব হদল 

পিবতী প্রত্ত্বতকািকািী 

কম বকতবা, পেত্ত্বব, 

ইদমইল ও দফান 

তথ্য কম বকতবা 

১২. দসবা প্রাত্ত্বপ্ত/ প্রোদনি 

দেদত্র অসুত্ত্ববিা/সমস্যা/ 

চুাদলঞ্জসমূহ 

১. ত্ত্বসদ্ধান্ত গ্রহদণ েীর্ বসূত্ত্বত্রতা, 

২. দসবা গ্রহীতাদেি চাত্ত্বহো অনুর্ািী সকল ত্ত্ববর্দি তথ্য না থাকা, 

৩. তথ্য ত্ত্ববতিদেি নীত্ত্বতমালা না র্াকা, 

৪. ভূ-ত্ত্ববজ্ঞানীেণ কতৃবক বতিীকৃত তথ্যত্ত্বে দকহ ব্যবহাি কিদল তাি দিফাদিন্স 

না দেিা। 

 

 

 

 



 

 

 

র্) ত্ত্ববযমান দসবা-পদ্ধত্ত্বত ত্ত্ববদির্ণ: 

দসবা 

প্রোদনি 

িাপ 

কার্ বক্রম প্রত্ত্বত িাদপি সমি 

(ত্ত্বেন/র্টা/ত্ত্বমত্ত্বনট) 

সমৃ্পক্ত ব্যত্ত্বক্তবে ব (পেত্ত্বব) 

িাপ-১ দসবাগ্রহণকািী কতৃবক আদবেন োত্ত্বখল   

িাপ-২ মহাপত্ত্বিচালক মদহােদিি েপ্তি কতৃবক আদবেন 

গ্রহণ, ডদকটকিণ ও মহাপত্ত্বিচালক বিাবি 

দপ্রিণ 

১-২ ত্ত্বেন মহাপত্ত্বিচালদকি ব্যত্ত্বক্তেত সহকািী 

িাপ-৩ মহাপত্ত্বিচালক মদহােি কতৃবক অবদলাকন ও 

পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পনা ও বাস্তবািন শাখাদক 

দপ্রিণ 

১-৩ ত্ত্বেন মহাপত্ত্বিচালক 

িাপ-৪ পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পনা ও বাস্তবািন শাখা কতৃবক 

পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বিদক দপ্রিণ 

১-২ ত্ত্বেন পত্ত্বিচালক, পওবা 

িাপ-৫ পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি কতৃবক উপপত্ত্বিচালক, 

লাইদেত্ত্বিদক দপ্রিণ 

১ ত্ত্বেন পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি 

িাপ-৬ উপপত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি কতৃবক প্রিান 

লাইদেত্ত্বিিানদক দপ্রিণ 

১ ত্ত্বেন উপপত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি 

িাপ-৭ শাখাি কম বকতবাদেি ত্ত্বনকট হদত তথ্যাত্ত্বে সাংগ্রহ ১-২ ত্ত্বেন প্রিান লাইদেত্ত্বিিান, লাইদেত্ত্বিিান 

িাপ-৮ প্রিান লাইদেত্ত্বিিান কতৃবক উপপত্ত্বিচালকদক 

অবেতকিণ 
১-২ ত্ত্বেন প্রিান লাইদেত্ত্বিিান 

িাপ-৯ উপপত্ত্বিচালক হদত পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বিদক 

অবেতকিণ 
১ ত্ত্বেন উপপত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি 

িাপ-১০ পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি হদত মহাপত্ত্বিচালদকি 

েপ্তদি অনুদমােদনি জন্য দপ্রিণ 
১ ত্ত্বেন পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি 

িাপ-১১ মহাপত্ত্বিচালক কতৃবক অনুদমােন ১-২ ত্ত্বেন মহাপত্ত্বিচালক 

িাপ-১২ শাখা প্রিান, পত্ত্বিকল্পনা ও বাস্তবািন শাখা 

কতৃবক আদবেনকািীদক পদত্রি মাধ্যদম 

অবেতকিণ 

১-২ ত্ত্বেন পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পনা 

 



 

 

 

ঙ) ত্ত্ববযমান পদ্ধত্ত্বতি প্রদসস ম্যাপ (Process Map):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আদবেন োত্ত্বখল 

মহাপত্ত্বিচালক মদহােি কতৃবক অবদলাকন ও পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পনা ও 

বাস্তবািন শাখাদক দপ্রিণ 

পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পনা ও বাস্তবািন শাখা কতৃবক পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বিদক দপ্রিণ 

শাখাি কম বকতবাদেি ত্ত্বনকট হদত 

তথ্যাত্ত্বে সাংগ্রহ  

পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি কতৃবক উপপত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বিদক দপ্রিণ 

উপপত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি কতৃবক প্রিান লাইদেত্ত্বিিানদক দপ্রিণ 

মহাপত্ত্বিচালক কতৃবক অনুদমােন 

ত্ত্বপএন্ডআই শাখা কতৃবক পত্র 

জাত্ত্বি

ত্ত্বি 

তথ্য প্রাত্ত্বপ্ত 

শুরু 

হুাঁ / না 

মহাপত্ত্বিচালক মদহােদিি েপ্তি কতৃবক আদবেন গ্রহণ, ডদকটকিণ ও 

মহাপত্ত্বিচালক বিাবি দপ্রিণ 

প্রিান লাইদেত্ত্বিিান কতৃবক উপপত্ত্বিচালকদক অবেতকিণ 

P: ৬  

T: ১৯ 

S: ১২ 

P: ১, T: ১ -২ 

P: ১, T: ১-৩  

P: ১, T: ১-২  

P: ১, T: ১  

P: ১, T: ১  

P: ২, T: ১-২  

P: ২, T: ১-২  

P: ১, T: ১-২ 

P: ১, T: ১-২ 

হুাঁ / না 

উপপত্ত্বিচালক হদত পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বিদক অবেতকিণ 

পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি হদত মহাপত্ত্বিচালদকি েপ্তদি 

অনুদমােদনি জন্য দপ্রিণ 

P: ১, T: ১  

P: ১, T: ১ 



 

 

 

চ) প্রস্তাত্ত্ববত প্রদসস ম্যাপ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অনলাইদন মহাপত্ত্বিচালক বিাবি আদবেন 

মহাপত্ত্বিচালক কতৃবক পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি শাখাি আদবেন দপ্রিণ 

পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি হদত প্রিান লাইদেত্ত্বিিানদক দপ্রিণ 

ত্ত্বপএন্ডআই শাখা কতৃবক লাইদেত্ত্বি ব্যবহাদিি 

পত্র জাত্ত্বি 

            শুরু 

P: ১  

P: ১, T: ১ 

P: ১, T: ১-২  

P: ২, T: ১-২  

P: ১, T: ১  

P: ৬  

T: ১০ 

S: ৮ 
তথ্য প্রাত্ত্বপ্ত 

 

মহাপত্ত্বিচালক েপ্তি কতৃবক আদবেন গ্রহণ ও মহাপত্ত্বিচালকদক উপস্থাপন 

P: ১, T: ১  

পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি হদত মহাপত্ত্বিচালদকি েপ্তদি 

অনুদমােদনি জন্য দপ্রিণ 

মহাপত্ত্বিচালক কতৃবক 

অনুদমােন 
P: ১, T: ১ 

P: ১, T: ১-২ 

লাইদেত্ত্বি শাখা হদত তথ্য সাংগ্রহ ও পত্ত্বিচালক, 

লাইদেত্ত্বিদক দপ্রিণ 



 

 

ছ) তুলনামূলক ত্ত্ববদির্ণ (ত্ত্ববযমান ও প্রস্তাত্ত্ববত পদ্ধত্ত্বতি িাপত্ত্বভত্ত্বত্তক তুলনা): 

 

ত্ত্ববযমান 

প্রদসস 

ম্যাদপি 

িাপ 

ত্ত্ববযমান িাদপি বণ বনা প্রস্তাত্ত্ববত 

প্রদসস 

ম্যাদপি 

িাপ 

প্রস্তাত্ত্ববত িাদপি বণ বনা 

িাপ-১ দসবাগ্রহণকািী কতৃবক আদবেন োত্ত্বখল িাপ-১ আদবেন োত্ত্বখল 

িাপ-২ মহাপত্ত্বিচালক মদহােদিি েপ্তি কতৃবক 

আদবেন গ্রহণ, ডদকটকিণ ও মহাপত্ত্বিচালক 

বিাবি দপ্রিণ 

িাপ-২ 
মহাপত্ত্বিচালক েপ্তি কতৃবক আদবেন গ্রহণ 

ও মহাপত্ত্বিচালকদক উপস্থাপন 

িাপ-৩ মহাপত্ত্বিচালক মদহােি কতৃবক অবদলাকন ও 

পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পনা ও বাস্তবািন শাখাদক 

দপ্রিণ 

  

িাপ-৪ পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পনা ও বাস্তবািন শাখা 

কতৃবক পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বিদক দপ্রিণ 
িাপ-৩ 

মহাপত্ত্বিচালক কতৃবক পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি 

শাখাি দপ্রিণ 

িাপ-৫ পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি কতৃবক উপপত্ত্বিচালক, 

লাইদেত্ত্বিদক দপ্রিণ 
  

িাপ-৬ উপপত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি কতৃবক প্রিান 

লাইদেত্ত্বিিানদক দপ্রিণ 
িাপ-৪ 

পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি হদত প্রিান 

লাইদেত্ত্বিিানদক দপ্রিণ 

িাপ-৭ শাখাি কম বকতবাদেি ত্ত্বনকট হদত তথ্যাত্ত্বে 

সাংগ্রহ 
িাপ-৫ 

লাইদেত্ত্বি শাখা হদত তথ্য সাংগ্রহ ও 

পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বিদক দপ্রিণ 

িাপ-৮ 
প্রিান লাইদেত্ত্বিিান কতৃবক উপপত্ত্বিচালকদক 

অবেতকিণ 
  

িাপ-৯ 
উপপত্ত্বিচালক হদত পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বিদক 

অবেতকিণ 
  

িাপ-১০ পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি হদত মহাপত্ত্বিচালদকি 

েপ্তদি অনুদমােদনি জন্য দপ্রিণ 
িাপ-৬ 

পত্ত্বিচালক, লাইদেত্ত্বি হদত 

মহাপত্ত্বিচালদকি েপ্তদি অনুদমােদনি জন্য 

দপ্রিণ 

িাপ-১১ মহাপত্ত্বিচালক কতৃবক অনুদমােন িাপ-৭ মহাপত্ত্বিচালক কতৃবক অনুদমােন 

িাপ-১২ শাখা প্রিান, পত্ত্বিকল্পনা ও বাস্তবািন শাখা 

কতৃবক আদবেনকািীদক পদত্রি মাধ্যদম 

অবেতকিণ 

িাপ-৮ 

শাখা প্রিান, পত্ত্বিকল্পনা ও বাস্তবািন শাখা 

কতৃবক আদবেনকািীদক পদত্রি মাধ্যদম 

অবেতকিণ 



 

 

জ) TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাদি ত্ত্ববযমান ও প্রস্তাত্ত্ববত পদ্ধত্ত্বতি তুলনা: 

 

 ত্ত্ববযমান পদ্ধত্ত্বত প্রস্তাত্ত্ববত পদ্ধত্ত্বত 

সমি (ত্ত্বেন/র্টা) ১৯ ত্ত্বেন ১০ ত্ত্বেন 

খিচ (নােত্ত্বিক ও 

অত্ত্বফদসি) 

আনুমাত্ত্বনক ২০০০ টাকা ইটািদনট খিচ + ৫০০ টাকা 

র্াতািাত ৩- ৪ বাি ১ বাি বা ই-দমইদল তথ্য প্রাত্ত্বপ্ত 

িাপ ১২টি ৮টি 

জনবল ৬ জন ৬ জন 

োত্ত্বখলীি কােজপত্র ১টি ১টি 

 

দলখত্ত্বচত্র:   

 

 

ঝ) বাস্তবািদনি অত্ত্বভজ্ঞতাি আনুপূত্ত্বব বক ত্ত্বববিণ:  

জনাব ক, িাজশাহী ত্ত্ববেত্ত্ববযালদিি ভূতি ও খত্ত্বনত্ত্ববযা ত্ত্ববভাদেি এম.এস.ত্ত্বস দকদস বি একজন ছাত্র। ত্ত্বতত্ত্বন তাি 

ত্ত্বথত্ত্বসস েদবর্ণা কাদজি প্রদিাজদন ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি লাইদেত্ত্বি দথদক ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি প্রকাত্ত্বশত প্রত্ত্বতদবেনসহ ত্ত্ববত্ত্বভন্ন জাণ বাল 

ও পুস্তকসমূহ ব্যবহাদিি ত্ত্ববর্দি জানদত প্রথদম িাজশাহী দথদক ত্ত্বজএসত্ত্বব আদসন। ত্ত্বজএসত্ত্বব দথদক তাদক 

মহাপত্ত্বিচালক বিাবি একটি আদবেন কিাি জন্য বলা হি। আদবেনটি তাি ত্ত্ববেত্ত্ববযালদিি ভূতি ও খত্ত্বনত্ত্ববযা 

ত্ত্ববভাদেি প্যাদড তাি সুপািভাইজাি কিদবন র্া তাি ত্ত্ববভাদেি দচিািম্যান কতৃবক সুপাত্ত্বিশকৃত হদত হদব। এিপি 

ত্ত্বতত্ত্বন পুনিাি িাজশাহী দফিত র্ান এবাং ত্ত্বনিম অনুর্ািী আদবেন কদি পুনিাি িাজশাহী দথদক ত্ত্বজএসত্ত্বব আদসন 

তা জমা ত্ত্বেদত। পিবতীদত আদবেন পত্রটি মহাপত্ত্বিচালক মদহােদিি েপ্তি হদত ত্ত্ববত্ত্বভন্ন শাখাি মাধ্যদম সব বদশর্ 

মহাপত্ত্বিচালক মদহােি কতৃবক অনুদমােন হদত ১৫ - ২০ ত্ত্বেন অত্ত্বতবাত্ত্বহত হদি র্াি। এিমদধ্য জনাব নজরুল আদিা 

১ বাি িাজশাহী দথদক আদসন এবাং ৩ - ৫ বাি দটত্ত্বলদফাদন তাি আদবেদনি অবস্থা সম্পদকব জানদত চান। 

সব বদশদর্ ত্ত্বতত্ত্বন ৩০ ত্ত্বেন পি ডাদক ত্ত্বজএসত্ত্বব হদত দপ্রত্ত্বিত একটি ত্ত্বচঠিি মাধ্যদম জানদত পাদিন ত্ত্বতত্ত্বন উক্ত দসবাটি 

গ্রহণ কিদত পািদবন। 

বতবমাদন দসবাটি ত্ত্বডত্ত্বজটাইজড কিাি ফদল ত্ত্বজএসত্ত্বব’ি ওদিিসাইদট সাংিত্ত্বেত অনলাইন ফিদমি মাধ্যদম 

এিিদণি আদবেন গ্রহণ কিা হদে। দসদেদত্র আদবেনকািীদক ত্ত্বজএসত্ত্বব অত্ত্বফদস আসাি প্রদিাজন হদেনা এবাং 



 

 

মহাপত্ত্বিচালদকি েপ্তি হদত ত্ত্ববত্ত্বভন্ন িাদপ আদবেনটি অনুদমােদনি সমি ও িাপ কত্ত্বমদি আনা হদিদছ র্াদত 

নূুনতম সমদি দসবাটি প্রোন কিা সম্ভব হদে।  

বাস্তবািদনি জন্য ব্যত্ত্বিত অদথ বি পত্ত্বিমাণ: ত্ত্ববনা অথ ব ব্যদি উদ্ভাবনী উদযােটি বাস্তবািন কিা হদিদছ। 

বাস্তবািদন চুাদলঞ্জসমূহ: আমলাতাত্ত্বন্ত্রক জটিলতা, দসবাোদন আগ্রহ ও উদ্ভুদ্ধতা। 

চুাদলঞ্জ দমাকাদবলাি গৃহীত ব্যবস্থাত্ত্বে: আদবেন ফিম ওদিব সাইদট প্রকাশ  

সিকাত্ত্বি আদেশ জাত্ত্বিি তাত্ত্বিখ: ১৫/০২/২০২১ 
প্রচাদি গৃহীত ব্যবস্থাত্ত্বে: ওদিব সাইদট প্রকাদশি মাধ্যদম জনেণদক অবত্ত্বহতকিণ। 

বাস্তবায়ন টিম:  

নাম ও পদজব 

১. িনাব িাত্ত্বসমা শ্রবগম, পদবী: পত্ত্বিচালক (ভূতি), কম মস্থল: বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি 

২. িনাব শ্রমাহাম্মে আলমগীি কত্ত্ববি, পদবী: উপ পত্ত্বিচালক (ভূতি), কম মস্থল: বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ 

অত্ত্বিেপ্তি 

৩. িনাব শ্রমাহাম্মে শ্রমাস্তাত্ত্বেজুি িহমাি, পেবী: লাইদেত্ত্বিোি, কম মস্থল: বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি 

   

দটকসইকিদণ গৃহীত ব্যবস্থাত্ত্বে: ত্ত্বিেত্ত্বমত হালিাগাে ও দ্রুত শ্রসবা প্রোদিি মাধ্যদম শ্রসবাগ্রহীতাগদণি জন্য 

ত্ত্বিত্ত্বজটাইজিকৃত শ্রসবাটিি সুেল আিও জিবান্ধবকিদণ ব্যবস্থা গ্রহণ কিা হদব। 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়

বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র 
ইেনােভশন ম 

www.gsb.gov.bd 
১৫৩, পাইওিনয়ার রাড, স নবািগচা, ঢাকা-১০০০।

ন র: ২৮.০৫.০০০০.৩০০.৫০.০৬২.১৯.৩ তািরখ: 
১৫ ফ যা়ির ২০২১

২ ফা ন ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র (িজএসিব)’র বািষক উ াবন কমপিরক নার কায ম ১১.১.১ এবং বািষক
কমস াদন চেকর আবি ক কৗশলগত উে স েহর িমক ন র এম ২.২.১ অ যায়ী িডিজটাল সবা তরী ও
বা বায়েনর জ  ২০২০-২০২১ অথবছেরর িডিজটাল সবা িহেসেব িনবািচত ‘িবিভ  ি / িত ানেক িজএসিব’র
লাইে িরর কািশত িতেবদেনর ত  দান সবা ি য়া সহিজকরণ’ শীষক উ াবনী উে াগ  বা বািয়ত হেয়েছ। 

িজএসিব’র ত  বাতায়ন (www.gsb.gov.bd) এর অনলাইন ফরম ( কািশত িতেবদেনর জ  আেবদন)
অপশেন েবশ কের সবা  হণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা।

১৫-২-২০২১
মাঃ আলী আকবর
পিরচালক ( ত )

ন র: ২৮.০৫.০০০০.৩০০.৫০.০৬২.১৯.৩/১(১১) তািরখ: ২ ফা ন ১৪২৭
১৫ ফ যা়ির ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল ( জ তার মা সাের নয়): 
১) পিরচালক ( ত ), অপােরশন ও সম য় শাখা , বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
২) পিরচালক ( ত ) , অথৈনিতক ত  ও িরেসাস এ ােসসেম  শাখা, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৩) পিরচালক ( ত ), পিরক না ও বা বায়ন শাখা, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৪) পিরচালক ( ত ) , কাশনা ও িশ ণ শাখা, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৫) পিরচালক ( ত ) , -রসায়ন ও পািন স দ শাখা, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৬) উপ-পিরচালক ( ত )-১ , -রসায়ন ও পািন স দ শাখা, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র (ওেয়বসাইেট
আপেলােডর ব া হেণর অ েরাধসহ)
৭) উপ-পিরচালক ( ত )-১ , অপােরশন ও সম য় শাখা , বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৮) সহকারী পিরচালক ( ত )-৪ , িশলািব া ও মিনকিব া শাখা, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৯) সহকারী পিরচালক ( ত )-৪, তাি ক মানিচ ায়ন ও কায়াটারনারী ত  শাখা, বাংলােদশ তাি ক জিরপ
অিধদ র

১



১০) লাইে িরয়ান-২ , কাশনা ও িশ ণ শাখা, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
১১) উ মান সহকারী, মহাপিরচালেকর দ র , বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র

১৫-২-২০২১
রািজব মার সাহা

সহকারী পিরচালক ( ত ), ফাকাল পেয় ,
ইেনােভশন ম

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়

বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র 
পিরক না ও বা বায়ন শাখা 

১৫৩, পাইওিনয়ার রাড, স নবািগচা, ঢাকা-১০০০।

ন র: ২৮.০৫.০০০০.৩০০.০৬.০০১.১৭.৩৩ তািরখ: 
১২ জা য়াির ২০২১

২৮ পৗষ ১৪২৭

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ

বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র (িজএসিব)-এর ইেনােভশন ম িন বিণত কমকতাগেণর সম েয় িনেদশ েম
নঃগঠন করা হেলা। 

ত িবদত িবদ
 ১. জনাব মাঃ আলী আকবর, পিরচালক ( ত ), সভাপিত ও িচফ ইেনােভশন অিফসার
 ২. জনাব মাহা দ আশরা ল কামাল, পিরচালক ( ত ), সদ
 ৩. ড. মাঃ আহসান হািবব, উপ-পিরচালক ( ত ), সদ
 ৪. জনাব রািজব মার সাহা, সহকারী পিরচালক ( ত ), সদ  ও ফাকাল পেয়
 ৫. জনাব মাঃ মিহ উি ন, সহকারী পিরচালক ( ত ), সদ  সিচব ও িবক  ফাকাল পেয়
 পদাথ িবদপদাথ িবদ
 ১. জনাব বনা ইয়াসিমন খ কার, উপ-পিরচালক ( পদাথ), সদ
 রসায়নিবদরসায়নিবদ
 ১. জনাব মাঃ িরয়া ল ইসলাম, উপ-পিরচালক (রসায়ন), সদ
 ি িলংি িলং  েকৗশলীেকৗশলী
 ১. জনাব মঈন উি ন আহেমদ, উপ-পিরচালক (ি িলং েকৗশল)

 কিম র কাযপিরিধ (ToR): 
 ক. কিম  মি পিরষদ িবভাগ ণীত ইেনােভশন েমর কাযপিরিধ অ যায়ী িজএসিব’র ইেনােভশন আইিডয়া বা বায়েনর
পিরক না হণ ও বা বায়েন েয়াজনীয় পদে প হণ করেব।

১২-১-২০২১
মাহা দ আব ল আিজজ পােটায়ারী

পিরচালক ( ত )
ফান: +৮৮০-২-৮৩৯১৯৬৩

ইেমইল:
azizpatwary@yahoo.com

১



ন র: ২৮.০৫.০০০০.৩০০.০৬.০০১.১৭.৩৩/১(২৯) তািরখ: ২৮ পৗষ ১৪২৭
১২ জা য়াির ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) িজএসিব’র শাখা ধানগণ
২) পিরচালক ( ত ) ও ক  পিরচালক, GeoUPAC, মহাপিরচালেকর দ র , বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৩) উপ-পিরচালক ( ত )-১ , েকৗশল ও নগর ত  শাখা, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৪) উপ-পিরচালক ( ত )-১ , িশলািব া ও মিনকিব া শাখা, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৫) উপ-পিরচালক ( ত )-১, তাি ক মানিচ ায়ন ও কায়াটারনারী ত  শাখা, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৬) উপ-পিরচালক ( ত )-২, িশলািব া ও মিনকিব া শাখা, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৭) উপ-পিরচালক ( পদাথ)-৩ , - ব িতক ও ক ন শাখা, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৮) উপ-পিরচালক (রসায়ন)-২ , বে িষক রসায়ন শাখা, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৯) উপ-পিরচালক (ি িলং)-১, ি িলং েকৗশল শাখা, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
১০) উপ-পিরচালক (ি িলং)-৩, ি িলং েকৗশল শাখা, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
১১) সহকারী পিরচালক ( ত )-৪ , িশলািব া ও মিনকিব া শাখা, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
১২) সহকারী পিরচালক ( ত )-৪, তাি ক মানিচ ায়ন ও কায়াটারনারী ত  শাখা, বাংলােদশ তাি ক জিরপ
অিধদ র
১৩) উ মান সহকারী, মহাপিরচালেকর দ র , বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র

১২-১-২০২১
আ া ল আহসান

উপ-পিরচালক ( ত )
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