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

বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র 
অপােরশন ও সম য় শাখা

বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ েরর জা য়াির/২৩ মােসর মািসক সম য় সভার কাযিববরণী

সভাপিত মাহা দ ইিলয়াস হােসন 
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

সভার তািরখ ২৫ জা য়াির/ ২০২৩
সভার সময় র ২:০০ ঘ কা

ান ম াটফেম
উপি িত পিরিশ -ক
    
সভাপিত উপি ত সকলেক াগত জািনেয় বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ েরর জা য়াির/২৩ মােসর সম য় সভার
কায ম  কেরন। 
২। মহাপিরচালক ববত  সভার কাযিববরণী িনেয় কান সদে র মতামত বা অবজারেভশন আেছ িকনা জানেত চান।
কান মতামত বা অবজারেভশন না থাকায় সবস িতেত গত ২১-১২-২০২২ তািরেখ অ ি ত িডেস র/২২ মােসর সম য়
সভার কাযিববরণী িনি ত করা হয়। অতঃপর সভাপিতর অ মিত েম পিরচালক (অপােরশন ও সম য়) কায িচ অ যায়ী
আেলাচনা  কেরন। 
৩। গত ২১-১২-২০২২ তািরেখ অ ি ত মািসক সম য় সভায় হীত িস া স েহর বা বায়ন অ গিত উপ াপন করা হয়
এবং উপি ত কমকতাগণ আেলাচনায় অংশ হণ কেরন। আেলাচ িচ অ যায়ী িন বিণত আেলাচনা ও িস া  হীত হয়।

মম আেল াচন াআেল াচন া িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী
শ াখাশ াখা

িব ানিব ান   সং াসং া
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৩.১। ২০২২-২০২৩ অথবছেরর বিহরংগন স িকত আেলাচনায় জনাব মাঃ কাম ল
আহসান, পিরচালক ( ত ) ও শাখা ধান, অপােরশন ও সম য় বেলন, চলিত
অথবছের এিপএেত ১২  কম িচ অ ভ  আেছ। ইেতামে  ৬  স  হেয়েছ
এবং ৪  কম িচ চলমান রেয়েছ। অথৈনিতক ত  ও িরেসাস এ ােসসেম  শাখা
থেক এক  দল প া নিদর বািলেত বান খিনেজর উপি িত ও অথৈনিতক

ায়ন শীষক বিহরংগন কাজ করেছ। এ কােজর অ গিতর িবষেয় সংি  শাখার
শাখা ধান জনাব মাঃ আলী আকবর, পিরচালক ( ত ) বেলন, তারা
পিরক নামািফক কাজ করেছন, ইেতামে  ৯  এসিপ  (SPT), ১২  বািরং,
১৫  অগািরং এবং ৪  িপ ং স  কেরেছ। িতিন আরও বেলন পযেব েণর
জ  অিচেরই িফ  িভিজেট যাওয়া হেব এবং েয়াজন মাতােবক িনেদশনা দান
করা হেব। সভাপিত বেলন, বিহরংগেন অব ানকারী দল েলার শাখা ধানগণ

িতিদন ২/৩ বার ফান কের দেলর াজখবর রাখেবন। িজআইএস এ  আরএস
শাখার বিহরংগন কােজর িবষেয় সংি  শাখা ধান জনাব সয়দ নজ ল ইসলাম,
পিরচালক ( ত ) বেলন, িতিন  িফ  িভিজেট িগেয়িছেলন এবং সখােন
উপেজলা িনবাহী কমকতাসহ ানীয় অ া  কমকতােদর উপি িতেত এক
সেচতনতা লক সিমনােরর আেয়াজন করা হেয়িছল। তারা আমােদর কাজ
স েক জানেত পের আনি ত এবং এ িবষয়  আরও আেগ থেকই করা উিচত
িছল বেল তারা মত দান কেরন। এছাড়াও বিহরংগন কাজ পিরক নামািফক
স  হেয়েছ বেল িতিন উে খ কেরন এবং সািবক সহেযািগতার জ
মহাপিরচালেকর িত ত তা কাশ কেরন। সভাপিত ানীয় পযােয় কােজর

ে  উপেজলা িনবাহী অিফসােরর সােথ সম েয়র িবষেয় কােনা েয়াজন হেল
মহাপিরচালেকর সােথ যাগােযাগের কথা বেলন। তাি ক মানিচ ায়ন ও
কায়াটারনাির ত  শাখার বিহরংগন কাজ চ াম জলার রা িনয়া উপেজলােত

চলেছ। কােজর অ গিতর িবষেয় শাখা ধান জনাব নািসমা বগম, পিরচালক
( ত ) বেলন, ম  চ াম ক া  অিফেস অব ান করেছ এবং কাজ ুভােব
চলেছ। ফ য়াির/২৩ মােসর র িদেক এক  সেচতনতা লক সিমনাের
আেয়াজেনর িবষেয় ানীয় উপেজলা িনবাহী কমকতার সােথ কথা হেয়েছ। তারা
বেলেছ য, যিদ স সিমনাের উপমহাপিরচালক ( ত ) ার যাগদান করেতন
তেব ভােলা হেতা। সভাপিত উপমহাপিরচালেকর সােথ এ িবষেয কথা বলার
িনেদশ দন এবং তােক সখােন যাওয়ার িবষেয় মহাপিরচালক মত দান কেরেছন
মেম জানােনার কথা বেলন। -রসায়ন ও পািন স দ শাখার বিহরংগন কােজর
িবষেয় জনাব ল হক, উপপিরচালক ( ত ) বেলন, ইেতামে  ৫  এসিপ
(SPT), ১০  চিপং এবং ১২০  অগািরং স  হেয়েছ। এছাড়া ২৫০ েটর
এক  িডপ উবওেয়ল ও াপন করা হেয়েছ। এক  জনসেচতনতা লক
সিমনার আেয়াজন করার জ  ানীয় উপেজলা িনবাহী অিফসােরর সােথ

আেলাচনা কের ান ও সময় িনধারণ করা হেয়েছ। িতিন বেলন, চলমান কাজ
পািনর িবষেয় বেল ানীয় জনগণ উপ ত হেব। কান িব াি লক ত  যােত না
ছড়ায় এবং জনগেণর মে  পািন স েক া  ধারণার ি  যন না হয় স িবষেয়
সতক থাকেত সভাপিত িনেদশনা দান কেরন। জনাব মাঃ িমজা র রহমান,
পিরচালক ( ত ) বেলন, তার কােছ িজএসিবর িসয়ার ও িনউজ লটারসহ িক
কে  রেয়েছ য েলা িবতরেণর মা েম িজএসিব ও িজএসিব’র কাজ স েক
মা ষ জানেত পারেব িবধায়, স েলা চলমান জনসেচতনতা লক
সিমনার েলােত িবতরণ করা যেত পাের। সভাপিত বেলন এটা এক  ভােলা

ধারণা এবং িতিন এ কে েলা িবতরেণর জ  মতামত দান কেরন।  

ক)বিহরংগন
কায ম
স কভােব
বা বায়ন
করেত হেব।

পিরক না ও
বা বায়ন
শাখাসহ সকল
শাখা।
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৩.২। ২০২২-২০২৩ অথবছেরর এিপএ সং া  আেলাচনায় জনাব আিরফ মাহ দ,
পিরচালক ( ত ) বেলন, ফাইভ লেসর বাইের ২০০ জনবলেক িশ ণ দান
করেত হেব। যার মে  িডেস র/২২ পয  ১৩৪ জনবলেক িশ ণ দান করা
হেয়েছ। আর ফাইভ লস অ সাের সকল জনবলেক াচােরর আওতায় আনেত
হেব এবং িডেস র/২২ পয  ব ড়ার ২৯ জনসহ মাট ১৯৭জনেক ইেতমে

াচােরর আওতায় িশ ণ দান করা হেয়েছ। বািক জনবেলর িশ ণ িত
মােস ২/৩  েট ভাগ কের স  করা হেব। মাঠ পযােয়র ৪
জনসেচতনতা লক সিমনার স  হেয়েছ বািক ২  অ   বিহরংগন দল
স  করেব। এছাড়াও িতিন বেলন, িজএসিব’র কায ম স েক
জনসেচতনতা লক চারণা আগামী মাচ মােস করার িবষেয় িত হণ করা
হে  এবং স া  ান িহেসেব শখ বারহান উি ন লেক িবেবচনা করা হে ।
িজএসিব’র িনউজ লটার মােচ কাশ করা হেব। সভাপিত ফাইভ লেসর
অ গিতর িবষেয় জানেত চান এবং ই-নিথর বহার িবষেয় িজে স কেরন। ই-
নিথর বহার এখন ৮০% মেম সভায় জানােনা হয়। সভাপিত এিপএ স কভােব
বা বায়েনর জ  সকলেক িনেদশ দান কেরন। িতিন বেলন এিপএ’র এক
পেয় ও যন েট না যায় এবং অব ই এিপএ ১০০% বা বায়ন করেত হেব।
সভায় ইেনােভশেনর িবষেয় জানেত চাওয়া হেল জনাব সালমা আ ার, পিরচালক
( ত ) বেলন ইেতামে  এক  াবনা জমা দয়া হেয়েছ এবং তার বা বায়ন

ি য়া চলমান রেয়েছ। সভাপিত বেলন য, ইেনােভশেনর টাকা রেখ দয়া হেয়েছ
এবং কাজ বা বায়েন কান সম ার ি  হেল তােক জানােনার িনেদশ দন।

ক)এিপএ
১০০%
বা বায়ন
করেত হেব।
ঘ)ই-নিথর

বহার ি
করেত হেব।

 এিপএ মসহ
সকল শাখা 

শ াসিনকশ াসিনক   আেল াচন াআেল াচন া
৩.৩। িনেয়াগ সং া  িবষেয় জনাব মাঃ কাম ল আহসান, পিরচালক (অপােরশন ও

সম য়) বেলন ২৩  পেদর িনেয়ােগর িলিখত পরী ার ফল কািশত হেয়েছ।
চলমান ৪১তম িবিসএস এর মৗিখক পরী ার মােঝ াকা দেখ িবিপএসিস ভাইভা
িনেয় িনেব বেল জািনেয়েছ।। িতিন আরও বেলন ৩য় ও ৪থ িণর কমচারীেদর
িনেয়ােগর ড়া  অ েমাদন হেয় গেছ এবং আগামী স ােহ িনেয়াগ প  ছাড়া হেব।
ড়া  অ েমাদন হওয়ায় সভাপিত আজই ফলাফল ওেয়বসাইেট কাশ করার

িনেদশ দান কেরন।   

 িনেয়াগ ি য়া
স  করেত
হেব।

অপােরশন ও
সম য় শাখা 

িবিবধিবিবধ  আেল াচন াআেল াচন া
ক  িবষয়ক আেলাচনায় পিরচালক, অপােরশন ও সম য় বেলন, নরওেয়র সােথ
েব া িরত মেমাের াম অব আ ার াি ং (MoU) ন ীিবেতর ি
া িরত হেয়েছ। 

িতিন বেলন জামানেদর সােথ ন ন কের কে র জ  এিপিপ কিম  করা
হেয়েছ এবং তারা যাচাই বাচাইেয়র জ  কেয়েক  সভাও কেরেছ। কিম র
সভাপিত জনাব আব ল আিজজ পাটওয়াির, পিরচালক ( ত ) বেলন, আমােদর
অবজােবশন ইেতামে  জািনেয় দয়া হেয়েছ এবং েয়াজনীয় সংেশাধনী কের তারা
ম ণারেয় রণ করেব। সভাপিত সংেশাধনসহ ত ম ণালেয় রেণর িনদেশ

দান কেরন।   
পিরচালক (অপােরশন ও সম য়) আরও বেলন িজএসিব’র গেবষণা খােত ২০ ল
টাকা িছল, অ বিধ চলিত ২০২২-২৩ অথ-বছের এ খােত কােনা য় না হওয়ায়
অথ ম ণালয় সংেশািধত বােজট সভায় েরা অথ কেট িদেত চেয়িছল। সািবক
িবষয় অবিহত করার পর েরাটা না কেট কিমেয় ১২ ল  টাকা বরা  িদেয়েছ।
িক  গেবষণা াব বাছাই কিম  ইেতামে  ৬  গেবষণা ােব ২০ ল  টাকা
অ েমাদন িদেয়েছ। অতএব বরা  কিমেয় ১২ ল  টাকার মে  াবনা িদেত
হেব। 

 ক) জামানেদর
সােথ আস

কে র
এিপিপ
ণয়ন করেত

হেব।
খ)গেবষণা
খােত
অ েমািদত
বােজট

নিব াস কের
১২ ল  টাকার
মে  আনেত
হেব।

ক  সংি
শাখাস হ ও
গেবষণা াব
বাছাই কিম   

৪। সভায় আর কােনা আেলাচনার িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম সমাি
ঘাষণা কেরন।
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মাহা দ ইিলয়াস হােসন 
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

ারক ন র: ২৮.০৫.০০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.৪ তািরখ: 
২০ ফ যা়ির ২০২৩

৭ ফা ন ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) সিচব, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ
২) উপ-মহাপিরচালক ( ত ) , উপ-মহাপিরচালক এর দ র , বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৩) িজএসিব’র শাখা ধানগণ
৪) পিরচালক ( ত ) ও ক  পিরচালক, GeoUPAC, মহাপিরচালেকর দ র, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৫) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, মহাপিরচালেকর দ র , বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র

 

মাঃ কাম ল আহসান 
পিরচালক ( ত )
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