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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

 সরকারর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রারতষ্ঠারিক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসি সাংহতকরণ 

এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রিরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দির লদক্ষয- 

 

মহাপররচালক, বাাংলাদেশ ভূতারিক জররপ অরিেপ্তর (রজএসরব), জ্বালারি ও খরিজ সম্পে রবভাগ 

 

 

এবাং 

 

 

রসরিয়র সরচব, জ্বালারি ও খরিজ সম্পে রবভাগ, রবদ্যযৎ, জ্বালারি ও খরিজ সম্পে মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকার এর মদে ২০২০ সাদলর জুলাই মাদসর ২৮ তাররদখ এই বারষ িক কম িসম্পােি চুরি স্বাক্ষররত হদলা। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রিম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলি: 
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বাাংলাদেশ ভূতারিক জররপ অরিেপ্তর (রজএসরব)-এর কম িসম্পােদির সারব িক রচত্র  

(Overview of the Performance of the Geological Survey of Bangladesh) 

সাম্প্ররতক অজিি, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যত পররকল্পিা 

 সাম্প্ররতক বছরসমূদহর প্রিাি অজিিসমূহ 

িওগাঁ সজলার বেলগারছ উপদজলার রবলাসবারড় ইউরিয়দির তাজপুর এলাকায় ৬৭৫ রমটার গভীরতা হদত-৭০৫.৪৮ রমটার 

গভীরতা পর্ িন্ত সমাট ৩০.৭৫ রমটার পূরুদের এবাং একই সবরসদি ভগবািপুর এলাকায় ৬৪২.৯৮ রমটার গভীরতা হদত ৬৭১.৯৫ 

রমটার গভীরতা পর্ িন্ত সমাট ২৮.৯৬ রমটার পুরুদের চুিাপাথর আরবস্কৃত হদয়দছ।  

দিনাজপুর জজলার হাদিমপুর উপজজলায় ৪৩০-৪৫৮ দমটার গভীরতায় ২৮ দমটার পুরু  জ ৌম্বি দিলা (জ ৌম্বি, জহমাটাইট) আদিষ্কার 

িজরজে।  

“িাাংলাজিজির নিীিজের িাদলজত মূল্যিান খদনজজর উপদিদত  দনর্ ণয় ও অর্ ণননদতি মূল্যায়ন” িীর্ ণি প্রকদল্পর সময়াে ৩০ জুি, 

২০১৯ তাররদখ সমাপ্ত হদয়দছ। প্রিজের মাধ্যজম ব্রহ্মপুর, জমঘনা, জ াজমশ্বরী  নিীর অিিাদহিায় প্রায় ১,৮০০ িগ ণ দিদম এলািায় 

এিাং  াঁিপুর জর্জি জভালা পর্ ণন্ত জমঘনানিীর অিিাদহিা জর্জি দিদভন্ন িাদলর নমুনা  াংগ্রহ এিাং দিজের্র্  ম্পন্ন হজয়জে। উদিদখত 

অঞ্চলগুদল জর্জি  াংগ্রহ িরা নমুনাগুদলর দিজের্র্ জর্জি দজরিন, জমানাজাইট, ইলজমনাইট, রুটাইল, দলওিদিন, িায়ানাইট, 

গারজনট, ম্যাগজনটাইট ইতযাদি মূল্যিান খদনজ দ দিত িরা হজর়্েজে। এজত ভারী খদনজজর গড় পদরমান ৮.৯২%, র্া 

আন্তজণাদতিভাজি গ্রহর্জর্াগ্য। 

বতিমাদি রজএসরব ও রবরজআর, জাম িারি-এর সর্ৌথ উদযাদগ “Geo-information for Urban Planning and Adaptation 

to Climate Change, Bangladesh (GeoUPAC)” শীষ িক একটি কাররগরী প্রকল্প চলমাি আদছ। এই প্রকদল্পর মাধ্যমম 

বররশাল, খুলিা, সাতক্ষীরা, ফররেপুর, রসরাজগঞ্জ শহর এলাকার ভূ-প্রাকৃরতক মািরচত্র ও সটকদসই শহর রিম িাদির লদক্ষয ভূরমর 

উপযুিতা মািরচত্র প্রণয়দির কাজ চলমাি আদছ।  

  

 সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ 

সমস্যা: 

জিবদলর স্বল্পতা; রিদয়াগ প্ররক্রয়ায় েীর্ িসূরত্রতা; র্ািবাহদির অপ্রতুলতা; বরহরঙ্গি কাদজর র্ন্ত্রপারতর স্বল্পতা; মািব সম্পে 

উন্নয়দি ববদেরশক প্ররশক্ষদণর স্বল্পতা; রিররবরচ্ছন্ন রবদ্যযৎ সরবরাদহ রবঘ্নতা। 

চযাদলঞ্জ:  

ভূ-ববজ্ঞারিক গদবষণা কাদজর মােদম খরিজ সম্পে অনুসন্ধাি, আরবষ্কার, র্থার্থ ব্যবহার এবাং প্রাকৃরতক দূদর্ িাগ প্রশমি 

(প্রাকৃরতক দূদর্ িাদগর কারণ অনুসন্ধাি), আধুরিক ও সটকশই িগরায়ি (আধুরিক ও সটকসই িগরায়দির সক্ষদত্র ভূতারিক 

গদবষণা), সামুরিক খরিজ সম্পে অনুসন্ধাি ও অন্যান্য ভূ-ববজ্ঞারিক গসবষণালব্ধ কাদজর মােদম সরকাদরর ২১ শতদকর 

চযাদলঞ্জ বাস্তবায়দি ভূরমকা পালি। 

 ভরবষ্যৎ পররকল্পিা 

ভূতারিক ও ভূপ্রাকৃরতক মািরচত্রায়ি: ১:৫০,০০০ সেদল ২০,০০০ বগ ি রক.রম. এলাকার মািরচত্রায়ি। 

ভূ-পোরথ িক মািরচত্রায়ি: ১:৫০,০০০ সেদল ২,৫০০ বগ ি রক.রম. এলাকার মািরচত্রায়ি। 

রাসায়রিক সমৌদলর উপরস্থরত ও পররমাণ রিণ িয়: ১৭০ বগ ি রক.রম. এলাকা। 

খিি: খিদির মােদম অথ িনিরতকভাদব গুরুেপূণ ি ভূগভ িস্থ খরিজ সম্পে (কয়লা, চুিাপাথর, সাোমাটি, রবরভন্ন প্রকার আকররক, 

কঠিি রশলা ইতযারে) অনুসন্ধাদির পাশাপারশ ভূপৃষ্ঠস্থ খরিজ সম্পে র্থা – কাঁচবারল, সাোমাটি, রপট, খরিজ বারল ইতযারের 

অনুসন্ধাি কাজ অব্যাহত রাখা। 

ভূ-ববজ্ঞারিক কার্ ©ক্রমসমূহ: 

 “সিিাজপুর জজলার হাসিমপুর উপমজলায় প্রাপ্ত মূল্যবাি জলৌমহর আিসরমির মজুি সির্ ণয় ও অর্ ণনিসিব মূল্যায়ি (জুলাই, 

২০20 থেকে জুন, ২০২৩)” শীর্ ণি প্রিল্পটি অনুমমািি িামপমে িাযক্রম শুরু িরা। অর্ ণনিসিিভামব গুরুত্বপূর্ ণ জলৌহ 

আিসরমির মজুি সির্ ণয় এবং িার বাজার মূল্য সির্ ণারি িরা এ প্রিমল্পর মূল উমেশ্য। 
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 “বাংলামিমশ ভূসমধ্বি আপি মূল্যায়মির জন্য ভূিাসিি জসরপ ও ভূসমধ্বি আগাম িিিণ ব্যবস্থা স্থাপমির মাধ্যমম 

ভূসমধ্বি ব্যবস্থাপিা (জুলাই, ২০20 থেকে জুন, ২০২৩)” শীর্ ণি প্রিল্পটি অনুমমািি িামপমে িাযক্রম শুরু িরা। 

১:৫০,০০০ জেমল ১৩টি ভূসমধ্বি প্রবি শহমরর ভূসমধ্বি আপি জজামিশি মািসিত্রায়ি, প্রবল ভূসমধ্বি এলািায় আগাম 

িিিণ বািণা প্রিাি যন্ত্র স্থাপি ও জিটওয়াসিণং ব্যবস্থা িালুিরি এ প্রিমল্পর মূল উমেশ্য।  

 “বাংলামিশ ভূ-িাসিি জসরপ অসর্িপ্তমরর খিি স্বেমিা বৃসি ও শসিশালীিরর্ (জুলাই, ২০20 থেকে জুন, ২০২৩)” 

শীর্ ণি প্রিল্পটি অনুমমািি িামপমে িাযক্রম শুরু িরা। এিটি অিযাধুসিি সিপ সিসলং সরগ জমসশি, মাি পাম্প, জক্রি, 

জজিামরটর ও আনুর্াসিি যন্ত্রপাসি ক্রয় এ প্রিমল্পর মূল উমেশ্য। 

 “জটিিই উন্নয়ি এবং সজওসরমিাি ণ ব্যবস্থাপিার লমেয িমগ্র বাংলামিমশর িমসন্নি ভূিাসিি মািসিত্রায়র্ ১ম পয ণায় 

(জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৪)। ভূতাত্ত্বিে, ভূপদাত্ত্বে িে, ভূরাসাত্ত্বনে মািসিত্রায়ি, খিি এবং খিমির িাহামে 

প্রময়াজি অনুযায়ী িমুিা িংগ্রহ, পরীের্, সবমের্র্ এবং প্রমযাজয জেমত্র মূল্যায়মির মাধ্যমম অর্ ণনিসিি 

অবমেপর্/খসিজ িম্পি আসবষ্কামরর পিমেপ গ্রহর্ এ প্রিমল্পর মূল উমেশ্য। 

দূদর্ িাগপূণ ি এলাকা রচরিতকরণ: 

 ভূরমকম্প, িেী ভাঙ্গি, উপকূলীয় এলাকার ভাঙ্গি, জলাবদ্ধতা, ভূরমধ্বস ইতযারে দূদর্ িাগপূণ ি এলাকাসমূহ সিািকরণ 

এবাং কারণ অনুসন্ধাদির কার্©ক্রম অব্যাহত রাখা। 

 বাাংলাদেদশর স্তরতি, জীবস্তরতি, প্যারলদিালজী, পলল তি, সমুি পৃদষ্ঠর উচ্চতা বৃরদ্ধ ও তার প্রভাব, ভূপৃদষ্ঠর 

অদিাগমি, িেীর গুতপথ পররবতিি ইতযারের রবষদয় সমৌরলক গদবষণা কাজ পররচালিা করা। 

মািব সম্পে উন্নয়ি: 

অরিেপ্তদর কম িরত মািব সম্পেদক যুদগাপযুগী করার লদক্ষয সেদশ-রবদেদশ প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

সসরমিার/রসদম্পারজয়াম/কম িশালা আদয়াজি: 

ভূতারিক অনুসন্ধাি কম িসূরচ পররচালিার মােদম অঅহররত তথ্য-উপািসমূহ সেশ এবাং রবদের ভূ-রবজ্ঞািীগদণর মাদে 

ছরড়দয় সেয়ার লদক্ষয রিয়রমত সসরমিার/ রসদম্পারজয়াম/ কম িশালারআদয়াজি করা। 

প্রারতষ্ঠারিক অবকাঠাদমাগত এবাং ববজ্ঞারিক কম িকাদের উন্নয়ি সািি: 

 ঢাকার রমরপুরস্থ রিজস্ব জায়গায় ‘এডভান্স রজওসাইরিরফক ররসাচ ি সসিার’ স্থাপদির প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা সিয়া। 

 প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দির মােদম চট্টগ্রামস্থ রিজস্ব জায়গায় ‘রিওদটকদটারিক্স, হযাজাড ি এে ইরঞ্জরিয়াররাং 

রজওলরজকযাল ররসাচ ি সসিার’ স্থাপদির প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা সিয়া। 

 প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দির মােদম খুলিাস্থ রিজস্ব জায়গায় ‘সকাস্টাল এে সমররি রজওলরজকযাল ররসাচ ি সসিার’ 

স্থাপদির প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা সিয়া। 

 জিসািারদণর মাদে ভূতারিক জ্ঞাি এবাং প্রাকৃরতক দূদর্ িাগ সাংক্রান্ত সদচতিতা রবস্তাদরর উদেদশ্য স্কুল ও কদলজ 

পর্ িাদয় ভূতি রবষদয় সদচতিতা সৃরষ্টর লদক্ষয কাজ করা। 

প্রকাশিা: 

অরিেপ্তদরর মািরচত্র ও ভূ-ববজ্ঞারিক প্ররতদবেিসমূহ হালিাগােভাদব প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ। 

২০২০-২০২১ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজিিসমূহ 

ভূতারিক মািরচত্রায়ি: ১:৫০,০০০ সেদল ২,০০০ বগ ি রক.রম. এলাকার মািরচত্রায়ি। 

ভূ-পোরথ িক মািরচত্রায়ি: ১:৫০,০০০ সেদল ২০০ বগ ি রক.রম. এলাকার মািরচত্রায়ি। 

রাসায়রিক সমৌদলর উপরস্থরত ও পররমাণ রিণ িয়: ৪০ বগ ি রক.রম. এলাকার িমুিা সাংগ্রহ ও রবদেষণ। 

খরিজ সম্পে অনুসন্ধাদির লদক্ষয ০১টি কূপ খিি কার্©ক্রম পররচালিা। 
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সসকশি ১ 

 

রূপকল্প(Vision), অরভলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ,প্রিাি কার্ িাবরল 

১.১ রূপকল্প (Vision): সেদশর প্রিািতম ভূনবজ্ঞারিক প্ররতষ্ঠাি রহদসদব খরিজ সম্পে অনুসন্ধাি ও অন্যান্য ভূনবজ্ঞারিক 

তথ্য-উপাি সাংগ্রহ এবাং সরবরাদহর মােদম সটকসই উন্নয়দি সহদর্ারগতা করা। 

১.২ অরভলক্ষয (Mission): খরিজ সম্পে অনুসন্ধাি, আরবষ্কার, মজুে ও মািরিণ িয়; ভূতারিক, ভূপোরথ িক, ও ভূপ্রদকৌশল 

মািরচত্রায়ি; প্রাকৃরতক দূদর্ িাগ রবষদয় জররপ ও জিদসদচতিতা বতরী, সটকসই উন্নয়দি ব্যবহাদরর জন্য তথ্য-

উপাদির ভাোর বতরী।  

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১. সেদশর খরিজসমূদহর অনুসন্ধাি কার্ িক্রম সজারোরকরণ (সতল ও গ্যাস ব্যতীত); 

২. মািব সম্পে উন্নয়ি; 

৩. প্রাকৃরতক দূদর্ িাগ প্রশমণ। 

১.৪ প্রিাি কার্ িাবরল (Main Functions): 

১. বাাংলাদেদশ ভূতারিক/ভূ-পোরথ িক/প্রদকৌশল ভূতারিক মািরচত্রায়ি পররচালিা এবাং প্ররতদবেি প্রস্তুতকরণ;  

২. স্তরায়ি এবাং স্তররবন্যাস অনুসন্ধাি পররচালিার মােদম রশলাসমূদহর আনুক্রম রচরিতকরণ, পারস্পাররক 

সম্পকি এবাং বয়স রিি িারণ; 

৩. ভূতারিক, ভূপোরথ িক অনুসন্ধাি, ভূরাসায়রিক গদবষণা এবাং পরীক্ষামূলক খিি পররচালিার মােদম সম্ভাব্য 

জ্বালারি খরিজ, বারিরজযক রশলা এবাং ভূগভিস্থ সুদপয় পারির আিাদরর এলাকা এবাং মজুে রিণ িয়; 

৪. আরবষ্কৃত প্রাকৃরতক খরিজ সম্পদের মাি রিণ িয়, মজুে রিি িারণ, অথ িনিরতক এবাং কাররগরী সম্ভাব্যতা র্াচাই; 

৫. সরকারদক পররকল্পিা এবাং িীরত রিি িারদণর সক্ষদত্র প্রাকৃরতক সম্পে, পারি সম্পে এবাং পররদবশ সম্পরকিত 

পরামশ ি প্রোি।অবকাঠাদমা উন্নয়দি সাংরেষ্ট সরকারর প্ররতষ্ঠাি, সবসরকারর সাংস্থা, িীরতরিি িারক এবাং 

পররকল্পিারবেগণদক পরামশ ি ও সহদর্ারগতা প্রোি। এছাড়াও এ সাংক্রান্ত প্রদয়াজিীয় 

সসরমিার/রসদম্পারজয়াম/কিফাদরন্স আদয়াজি; 

৬. িেী অববারহকা, ব-দ্বীপ এলাকা এবাং সমুদি ভূতারিক এবাং ভূপোরথ িক গদবষণা পররচালিা; 

৭. সটকশই উন্নয়দির লদক্ষয রবরভন্ন ভূনবজ্ঞারিক গদবষণা কার্ িক্রম এবাং প্ররশক্ষণ পররচালিা; 

৮. রবরভন্ন আন্তজিারতক ভূনবজ্ঞারিক সাংস্থার সাদথ সর্াগাদর্াগ রাখা; ভূনবজ্ঞারিক জাণ িাল এবাং প্রবন্ধ/প্ররতদবেিসমূহ 

আোি-প্রোি এবাং রবরভন্ন প্ররতষ্ঠািদক ভূনবজ্ঞারিক পরীক্ষা এবাং গদবষণায় সাহায্য ও সহদর্ারগতা প্রোি; 

৯. সেদশর সর্ সকাি এলাকায় বড় আকাদরর ভূরমধ্বস অথবা চুযরতর কারদণ জাি-মাদলর ক্ষয়ক্ষরত রিি িারদণর লদক্ষয 

প্রাথরমক জররপ পররচালিা এবাং প্ররতদবেি প্রস্তুতকরণ; 

১০. পূব িবতী ভূরমকম্পসমূদহর ডাটাদবজ প্রস্তুতকরণ ও রক্ষণাদবক্ষণ এবাং বতিমাদি সাংগঠিত ভূরমকম্পসমূদহর 

ক্রমানুসাররক জররপ/অনুসন্ধাি এবাং গদবষণা পররচালিা করা। এ সকল গদবষণালব্ধ ফলাফল রবরভন্ন সরকারর 

সাংস্থা, রপ্রি এবাং ইদলট্ররিক রমরডয়াদত প্রচাদরর মােদম জিসািারদির মদে সদচতিতা সৃরষ্ট। 
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সসকশি ২ 

েপ্তর/সাংস্থার রবরভন্ন কার্©ক্রদমর চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

কম িসম্পােি সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

লক্ষমাত্রা 

২০20-২1 

প্রদক্ষপণ 

রিি িাররত লক্ষযমাত্রা অজিদির 

সক্ষদত্র সর্ৌথভাদব োরয়েপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/রবভাগ/ 

সাংস্থাসমূদহর িাম 

উপািসূত্র 

(Source of 

Data) ২০১8-১9 ২০১9-20* 
২০২1-২2 ২০২2-২3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ভূতারিক, ভূপ্রাকৃরতক ও ভূপ্রদকৌশল 

মািরচত্র এবাং প্ররতদবেি 

রিি িাররত এলাকার কাজ 

সম্পােি 
বগ ি রক.রম. ২৬৯৫ 2452 ২০০০ ২৭০০ ২৮০০ 

রবদ্যযৎ, জ্বালারি ও খরিজ 

সম্পে  মন্ত্রণালয়/ জ্বালারি ও 

খরিজ সম্পে রবভাগ/ 

বাাংলাদেশ ভূতারিক জররপ 

অরিেপ্তর (রজএসরব) 

রজএসরব 

 

ভূপোরথ িক অনুসন্ধাি প্ররতদবেি 

রিি িাররত এলাকার কাজ 

সম্পােি 
বগ ি রক.রম. ২০০ 200 ২০০ ২০০ ২০০ 

রিি িাররত এলাকার কাজ 

সম্পােি 

লাইি 

রক.রম. 
- 37 ৩0 ৩৫ ৩৫ 

লরগাং সম্পন্ন সাংখ্যা ১ - ১ ১ ১ 

রাসায়রিক সমৌদলর উপরস্থরত ও 

পররমাণ রিণ িয় 

প্রস্তাসবি এলািার িমুিা 

িংগ্রহ ও ভূনবজ্ঞাসিি িমুিা 

সবমের্র্ 

বগ ি রক.রম. ৪০ 40 ৪০ ৫০ ৫০ 

সাংখ্যা - - ২৫০ ২৬৫ ২৭৫ 

কূপ খিি 
সম্ভাব্য খরিজ সম্পে 

আরবষ্কার 
সাংখ্যা ১ 1 ২ ২ ২ 

আপদের ঝুঁরক হ্রাস  
পদ্ধরত ব্যবহাদরর মােদম 

আপদের ঝুঁরক হ্রাস 
সাংখ্যা ২ ২ ২ ২ ২ 

রজএসরব’র কম িকাে জিসািারদির 

মাদে প্রচার 
প্রচার সম্পন্ন সাংখ্যা ২ 2 ২ ৩ ৩ 

েক্ষতা বৃরদ্ধ প্ররশক্ষণ সম্পন্ন সাংখ্যা ২৫ 25 ২৫ ৩০ ৩২ 
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*সামরয়ক 

সসকশি ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্যরভরিক কার্ ©ক্রম, কম িসম্পােি সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কার্ক্রম(Activities) 

কম িসম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি  

সূচদকর মাি 

(Weight of 
Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজিি  লক্ষযমাত্রা/রিণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) প্রদক্ষপণ 

(Projec
tion) 
২০২1-২2 

প্রদক্ষপণ 

(Projecti
on)  

২০২2-২3 

২০১8-

১9 

২০১9-

20* 
অসািারণ 

অরত 

উিম 
উিম 

চলরত 

মাি 

চলরত 

মাদির 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রজএসরব’র সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১] সেদশর 

খরিজসমূদহর 

অনুসন্ধাি 

কার্ িক্রম 

সজারোরকরণ 

(সতল ও গ্যাস 

ব্যতীত) 

৬৫.০০ [১.১] ভুতারিক, 

ভূপ্রাকৃরতক এবাং 

ভূপ্রদকৌশল মািরচত্রায়ি 

[১.১.১] প্রস্তারবত 

এলাকার কাজ 

সমাপ্ত 

বগ ি 

রক.রম. 
৪৫ ২৬৯৫ 2৪৫২ ২০০০ ১৯০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ২৬০০ ২৭০০ 

[১.২] ভূপোরথ িক 

অনুসন্ধাি 

[১.২.১] প্রস্তারবত 

এলাকার কাজ 

সমাপ্ত 

বগ ি 

রক.রম. 
৫ ২০০ ২০০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১২০ ১০০ ২০০ ২০০ 

[১.২.২] প্রস্তারবত 

এলাকার কাজ 

সমাপ্ত 

লাইি 

রক.রম. 
৪ - 37 ৩০ ২৭ ২৫ ২২ ২০ ৩৫ ৩৫ 

[১.২.৩] লরগাং 

সম্পন্ন 
সাংখ্যা ১ ১ - ১ - - - - ১ ১ 

[১.৩] ববদেরষক 

রসায়ি অনুসন্ধাি 

[১.৩.১] প্রস্তারবত 

এলাকার িমুিা 

সাংগ্রহ ও রবদেষণ 

বগ ি 

রক.রম. 
২ ৪০ ৪০ ৪০ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৫ ৫০ ৫০ 

[১.৩.২] 

ভূনবজ্ঞাসিি িমুিা 

রবদেষণ   

সাংখ্যা ৩ - - ২৫০ ২২৫ ২০০ ১৭৫ ১৫০ ২৬৫ ১৭৫ 

[১.৪] কূপ খিি 
[১.৪.১] কূপ খিি 

সমাপ্ত 
সাংখ্যা ৫ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

কার্©ক্রম (Activities) 

কম িসম্পােি সূচক 

(Performance 
Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 
Indicator) 

প্রকৃত অজিি  লক্ষযমাত্রা/রিণ িায়ক ২০২০-২১ 

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion) 
২০২1-২2 

প্রদক্ষপণ 

(Projecti

on)  
২০২2-২3 

২০১8-

১9 

২০১9-

20* 
অসািারণ 

অরত 

উিম 
উিম 

চলরত 

মাি 

চলরত 

মাদির 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রজএসরব’র সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[২] মািব 

সম্পে উন্নয়ি 

৫.০০ 
[২.১] স্থািীয় প্ররশক্ষণ 

[২.১.১] স্থািীয় 

প্ররশক্ষণ সম্পন্ন 
জি র্িা ২ ৫৫.৮২ 42.39 ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 

[২.২] ববদেরশক প্ররশক্ষণ 
[২.২.১] ববদেরশক 

প্ররশক্ষণ সম্পন্ন 
জি ১ ২৫ 30 ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০ 

[২.৩] স্থািীয়/ 

আন্তজিারতক সসরমিার, 

রসদম্পারজয়াম, কিফাদরন্স 

আদয়াজি এবাং তথ্য 

আোি-প্রোি 

[২.৩.১] সসরমিার, 

রসদম্পারজয়াম, 

কিফাদরন্স 

আদয়াজি ও তথ্য 

আোি প্রোি 

সাংখ্যা ১ ২৬ 22 ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ২২ ২২ 

[২.৪] স্থািীয়/ আন্তজিারতক 

সসরমিার, রসদম্পারজয়াম, 

কিফাদরদন্স অাংশগ্রহণ 

এবাং তথ্য আোি-প্রোি 

[২.৪.১] সসরমিার, 

রসদম্পারজয়াম, 

কিফাদরদন্স 

অাংশগ্রহণ  

সাংখ্যা ১ ১৬ 1৫ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২০ ২০ 

[৩] প্রাকৃরতক 

দূদর্ িাগ প্রশমণ 

৫.০০ [৩.১] ভূদূদর্ িাগ কমাদিার 

সক্ষদত্র সিটওয়ারকিাং-এর 

মােদম তথ্য-উপাি 

আহরণ ও সাংরেষ্ট 

সাংস্থাসমূহদক প্রোি** 

[৩.১.১] উপাি 

সাংগৃহীত 
সাংখ্যা ২ ২ 2 ২ ১ - - - ২ ২ 

[৩.২] রবরভন্ন স্তদর 

জিসদচতিতা কার্©ক্রম 

আদয়াজি 

[৩.২.১] কার্©ক্রম 

আদয়ারজত 
সাংখ্যা ৩ ২ 2 ২ ১ - - - ৩ ৩ 
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জিৌিলগত উজেশ্য 

(Strategic Objectives) 

জিৌিলগত 

উজেজশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

িার্ ণক্রম 

(Activities) 

িম ণ ম্পািন সু ি 

(Performance Indicator) 

 

এিি 

(Unit) 

িম ণ ম্পািন 

সূ জির মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লেযমাত্রার মান  ২০২০-২১ 

অ াধারর্ 

(Excellent) 

অদত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

 লদত মান 

(Fair) 

 লদতমাজনর 

দনজে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

আিদশ্যি জিৌিলগত উজেশ্য মূহ 

[১] িাপ্তদরি িম ণিাজে স্বচ্ছতা 

বৃদি ও জিািদিদহ 

দনদিতিরর্ 

১০ 

[১.১] বারষ িক কম িসম্পােি চুরি (এরপএ) 

বাস্তবায়ি 

[১.১.১] এদপএ’র  িল ত্রত্রমাদ ি 

প্ররতদবেি ওদয়বসাইদট প্রকারশত 
সাংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এদপএ টিজমর মাদ ি  ভা অনুদিত  াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

 [১.২] শুদ্ধাচার/উিম চচ িার রবষদয় 

অাংশীজিদের সদঙ্গ মতরবরিময়  
[১.২.১] মতদিদনময়  ভা অনুদিত সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৩] অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা রবষদয়  

সসবাগ্রহীতা /অাংশীজিদের অবরহতকরণ 
[১.৩.১]অিদহতিরর্  ভা আজয়াদজত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪] সসবা প্রোি প্ররতশ্রুরত রবষদয়  

সসবাগ্রহীতাদের অবরহতকরণ  
[১.৪.১]অিদহতিরর্  ভা আজয়াদজত   সাংখ্যা ২ ৪ ৩ ২  - 

[১.৫] তথ্য বাতায়ি হালিাগাে সাংক্রান্ত 

বত্রমারসক প্ররতদবেি উধ্বিতি কর্তিপদক্ষর 

রিকট সপ্ররণ 

[১.৫.১]  বত্রমারসক প্ররতদবেি সপ্রররত সাংখ্যা ২ ৪ ৩    

[২] িম ণ ম্পািজন গদতিীলতা 

আনয়ন ও জ িার মান বৃদি 
৯ 

[২.১] ই-নদর্ িাস্তিায়ন [২.১.১] ই-নদর্জত জনাট দনষ্পদত্তকৃত  % ২ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

[২.২] দিদজটাল জ িা   ালুিরর্ [২.২.১] এিটি নতুন দিদজটাল জ িা  ালুকৃত  াংখ্যা ২ ১৫-২-২১ ১৫-৩-২১ ১৫-৪-২১ ১৫-৫-২১ - 

[২.৩] জ িা  হদজিরর্ 
[২.৩.১] এিটি   হদজকৃত জ িা অদধজেজত্র 

িাস্তিাদয়ত 
 াংখ্যা ২ ২৫-২-২১ ২৫-৩-২১- ২৫-৪-২১ ২৫-৫-২১ - 

[২.৪] িম ণ ারীজির প্রদিের্ প্রিান 

[২.৪.১] প্রদতযক  কম িচাররর জন্য প্ররশক্ষণ 

আদয়ারজত 
জনঘন্টা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ - 

[২.৪.২] ১০ম সগ্রড ও তদ্যধ্বি প্রদতযক 

কম িচারীদক এরপএ রবষদয়  প্রেি প্ররশক্ষণ 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৫] এদপএ িাস্তিায়জন প্রজনািনা প্রিান 

[২.৫.১] নুযনতম এিটি আওতাধীন িপ্তর/ 

এিজন িম ণ ারীজি এদপএ িাস্তিায়জনর জন্য 

প্রজনািনা প্রিানকৃত 

 াংখ্যা ১ ১ - - - - 
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জিৌিলগত উজেশ্য 

(Strategic Objectives) 

জিৌিলগত 

উজেজশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 
Objectives) 

িার্ ণক্রম 

(Activities) 

িম ণ ম্পািন সু ি 

(Performance Indicator) 

 

এিি 

(Unit) 

িম ণ ম্পািন 

সূ জির মান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

লেযমাত্রার মান  ২০২০-২১ 

অ াধারর্ 

(Excellent) 

অদত উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

 লদত মান 

(Fair) 

 লদতমাজনর 

দনজে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

[৩] আদর্ ণি ও  ম্পি 

ব্যিিাপনার উন্নয়ন 
৬ 

[৩.১]  বারষ িক ক্রয় পদরিেনা িাস্তিায়ন 
[৩.১.১] ক্রয় পদরিেনা অনুর্ায়ী ক্রয় 

 ম্পাদিত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.২] িাদর্ ণি উন্নয়ন িম ণসূদ  (এদিদপ)/িাজজট 

িাস্তিায়ন 

[৩.২.১] িাদর্ ণি উন্নয়ন িম ণসূদ  (এদিদপ) 

/িাজজট িাস্তিাদয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[৩.৩] অদিট আপদত্ত দনষ্পদত্ত িার্ ণক্রজমর 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] রত্রপক্ষীয় সভায় উপস্থাপদির 

জন্য মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব সপ্রররত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[৩.৩.২] অদিট আপদত্ত দনষ্পদত্তকৃত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] হালিাগােকৃত স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পরির তারলকা মন্ত্রণালয়/রবভাদগ সপ্ররণ  

[৩.৪.১] হালিাগােকৃত স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পরির তারলকা মন্ত্রণালয়/রবভাদগ 

সপ্রররত 

তাররখ ১ ১৫-১২-২০ ১৫-০১-২১ ১৫-২-২১ - - 
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আরম জ্বালারি ও খরিজ সম্পে রবভাদগর অিীিস্ত বাাংলাদেশ ভূতারিক জররপ অরিেপ্তদরর মহাপররচালক এর 

োরয়দে রিদয়ারজত রহসাদব সিসিয়র সরচব, জ্বালারি ও খরিজ সম্পে রবভাগ, রবদ্যযৎ, জ্বালারি ও খরিজ সম্পে 

মন্ত্রণালয় এর রিকট অঙ্গীকার কররছ সর্, এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদি সদচষ্ট থাকব। 

 

আরম গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর রবদ্যযৎ, জ্বালারি ও খরিজ সম্পে মন্ত্রণালদয়র অিীি জ্বালারি ও খরিজ 

সম্পে রবভাদগর সিসিয়র সরচব অঙ্গীকার কররছ সর্ এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদি সাংরেষ্ট েপ্তরদক 

প্রদয়াজিীয় সহদর্ারগতা প্রোি করব। 

 

 

স্বাক্ষররত: 
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সাংদর্াজিী ১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ 

(Acronyms) 

 

ক্ররমক িম্বর 

শব্দ 

সাংদক্ষপ(Acronyms) 

 

রববরণ 

১. এরপএ অযানুয়াল পারফরদমন্স অযারগ্রদমি (বারষ িক কম িসম্পােি চুরি) 

২. রবআইরপ বাদজট ইমরিদমিশি িযাি (বাদজট প্রদয়াগ পররকল্পিা) 

৩. রবআইডরিউটিএ বাাংলাদেশ ইিল্যাে ওয়াটারট্রান্সদপাট ি অথররটি (বাাংলাদেশ অভযন্তরীণ সিৌ-পররবহিকর্তিপক্ষ) 

৪. রবএমরস বাদজট ম্যাদিজদমি করমটি (বাদজট ব্যবস্থাপিা করমটি) 

৫. রসরস রসটিদজি চাট িার (িাগররক সসবা)  

৬. এফরড ফাইন্যান্স রডরভশি (অথ ি রবভাগ) 

৭. এফওয়াই রফন্যারন্সয়াল ইয়ার (অথ ি বছর) 

৮. রজএসরব রজওলরজকযাল সাদভি অব বাাংলাদেশ (বাাংলাদেশ ভূতারিক জররপ অরিেপ্তর) 

৯. এইচআর রহউম্যাি ররদসাস ি (মািব সম্পে) 

১০. রজআরএস রগ্রদভন্স ররদেস রসদস্টম  

১১. এিআইএস ন্যাশিাল ইরিরগ্রটি স্ট্র্যাদটরজ (জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল) 

১২. রপআই পারফরদমন্স ইরেদকটর (কম িসম্পােি সূচক) 

১৩. আরটিআই রাইট টু ইিফরদমশি (তথ্য অরিকার) 

১৪. স্পারদসা 
বাাংলাদেশ সস্পস ররসাচ ি এেররদমাট সসরন্সাং অরগািাইদজশি (বাাংলাদেশ মহাকাশ গদবষণা ও 

দূর অনুিাবি সকন্দ্র)                      
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কম িসম্পােি সূচকসমূহ, বাস্তবায়িকারী কার্ িালয়সমূহ এবাং পররমাপ পদ্ধরত-এর রববরণ 

কার্©ক্রম কম িসম্পােি সূচক রববরণ 
বাস্তবায়িকারী 

েপ্তর/সাংস্থা 
প্রেি প্রমাণক  প্রমাণদকর উপাি সূত্র 

[১.১] ভুতারিক, ভূপ্রাকৃরতক এবাং ভূপ্রদকৌশল 

মািরচত্রায়ি 

[১.১.১] প্রস্তারবত এলাকার কাজ 

সমাপ্ত 

ভূঅভযন্তদর ভূতারিক িারণা লাদভর জন্য ভুতারিক, ভূপ্রাকৃরতক 

মািরচত্রায়ি  
রজএসরব 

বরহরঙ্গদির 

অরফস আদেশ 

বরহরঙ্গি পররকল্পিার 

অরফস আদেশ 

[১.২] ভূপোরথ িক অনুসন্ধাি 

[১.২.১] প্রস্তারবত এলাকার কাজ 

সমাপ্ত 
খরিজ সম্পদের সম্ভাব্যতা র্াচাইদয়র লদক্ষয ভূপোরথ িক জররপ রজএসরব 

বরহরঙ্গদির 

অরফস আদেশ 

বরহরঙ্গি পররকল্পিার 

অরফস আদেশ 

[১.২.২] প্রস্তারবত এলাকার কাজ 

সমাপ্ত 
খরিজ সম্পদের সম্ভাব্যতা র্াচাইদয়র লদক্ষয ভূপোরথ িক জররপ রজএসরব 

বরহরঙ্গদির 

অরফস আদেশ 

বরহরঙ্গি পররকল্পিার 

অরফস আদেশ 

[১.২.৩] লরগাং সমাপ্ত 

খিি কাদজর সমদয় খিি কূদপ ভূপোরথ িক সবার সহাল লরগাং এর মােদম 

ভূঅভযন্তদরর স্তররবন্যাস, লবণািতা, কূদপর কযারলদেশি এবাং 

সররডওঅযাকটিভ মরণদকর উপরস্থরত রিণ িয় 

রজএসরব 
বরহরঙ্গদির 

অরফস আদেশ 

বরহরঙ্গি পররকল্পিার 

অরফস আদেশ 

[১.৩] ববদেরষক রসায়ি অনুসন্ধাি 
[১.৩.১] প্রস্তারবত এলাকার িমুিা 

সাংগ্রহ ও রবদেষণ   

িমুিার রাসায়রিক রবদেষদণর মােদম মাটি ও পারি দূষদণর কারি ও 

পররমাণ রিণ িয় 
রজএসরব 

বরহরঙ্গদির 

অরফস আদেশ 

বরহরঙ্গি পররকল্পিার 

অরফস আদেশ 

[১.৪] কূপ খিি [১.৪.১] কূপ খিি সমাপ্ত খরিজ সম্পে অনুসন্ধাদণর লদক্ষয কূপ খিি রজএসরব 
বরহরঙ্গদির 

অরফস আদেশ 

বরহরঙ্গি পররকল্পিার 

অরফস আদেশ 

[২.১] স্থািীয় প্ররশক্ষণ [২.১.১] স্থািীয় প্ররশক্ষণ সম্পন্ন মািব সম্পে উন্নয়দির লদক্ষয স্থািীয় প্ররশক্ষণ 
রজএসরবসহ 

অন্যান্য সাংস্থা 

প্ররশক্ষদণর অরফস 

আদেশ 

প্ররশক্ষদণ উপরস্থরতর 

তারলকা 

[২.২] ববদেরশক প্ররশক্ষণ 
[২.২.১] ববদেরশক প্ররশক্ষণ 

সম্পন্ন 

গদবষণা কাদজর স্বাদথ ি এবাং মািব সম্পে উন্নয়দির লদক্ষয তথ্য-উপাি 

রবরিমদয়র মােদম ববদেরশক প্ররশক্ষণ 
রজএসরব 

প্ররশক্ষদণর 

সরকারী আদেশ 

প্ররশক্ষদণ অাংশগ্রহদির 

প্ররতদবেি 

[২.৩] স্থািীয়/ আন্তজিারতক সসরমিার, 

রসদম্পারজয়াম, কিফাদরন্স আদয়াজি এবাং 

তথ্য আোি-প্রোি 

[২.৩.১] সসরমিার, 

রসদম্পারজয়াম, কিফাদরন্স 

আদয়াজি ও তথ্য আোি প্রোি 

জাতীয়/আন্তজিারতক সসরমিার, রসদম্পারজয়াম, কিফাদরন্স আদয়াজি ও 

তথ্য আোি-প্রোদির মােদম আধুরিক ভূনবজ্ঞারিক গদবষণা কাদজ 

সমৃ্পি থাকা 

রজএসরব অরফস আদেশ 

সসরমিার, 

রসদম্পারজয়াম, 

কিফাদরন্সর আমন্ত্রিপত্র 

[২.৪] স্থািীয়/ আন্তজিারতক সসরমিার, 

রসদম্পারজয়াম, কিফাদরদন্স অাংশগ্রহণ এবাং 

তথ্য আোি-প্রোি 

[২.৪.১] সসরমিার, 

রসদম্পারজয়াম, কিফাদরদন্স 

অাংশগ্রহণ  

জাতীয়/আন্তজিারতক সসরমিার, রসদম্পারজয়াম, কিফাদরদন্স অাংশগ্রহণ ও 

তথ্য আোি-প্রোদির মােদম আধুরিক যুদগাপদর্ারগ গদবষণা কাদজ 

সমৃ্পি থাকা 

রজএসরব অরফস আদেশ 

সসরমিার, 

রসদম্পারজয়াম, 

কিফাদরন্সর আমন্ত্রিপত্র 

[৩.১] ভূদূদর্ িাগ কমাদিার সক্ষদত্র 

সিটওয়ারকিাং-এর মােদম তথ্য-উপাি আহরণ 

ও সাংরেষ্ট সাংস্থাসমূহদক প্রোি** 

[৩.১.১] উপাি সাংগৃহীত 
ভূপ্রাকৃরতক দূদর্ িাগ প্রশমদণর লদক্ষয সিটওয়ারকিাং এর মােদম উপাি 

সাংগ্রহ 
রজএসরব অরফস আদেশ উপাি সাংগ্রদহর আদবেি 

[৩.২] রবরভন্ন স্তদর জিসদচতিতা কার্©ক্রম 

আদয়াজি 
[৩.২.১] কার্©ক্রম আদয়ারজত 

ভূরমকম্প, ভূরমধ্বস, জলাবদ্ধতা ইতযারে দূদর্ িাদগর রবষদয় সদচতিতা 

বৃরদ্ধর লদক্ষয রবরভন্ন পর্ িাদয় কার্ িক্রম আদয়াজি 
রজএসরব অরফস আদেশ 

কার্ িক্রদম উপরস্থরতর 

তারলকা, ছরব 
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 অন্য মন্ত্রণালয়/রবভাগ/েপ্তর/সাংস্থার রিকট প্রতযারশত সুরিরে িষ্ট কম িসম্পােি সহায়তাসমূহ 

প্ররতষ্ঠাদির িাম সাংরেষ্ট কার্©ক্রম 
কম িসম্পােি 

সূচক 
উি প্ররতষ্ঠাদির রিকট চারহো/প্রতযাশা 

চারহো/ প্রতযাশার 

সর্ৌরিকতা 

প্রতযাশা পূরণ িা হদল 

সম্ভাব্য প্রভাব 

রবদ্যযৎ, জ্বালারি ও খরিজ সম্পে মন্ত্রণালয় র্থার্থভাদব কার্ ি সম্পােদির অনুমরত 

প্রদয়াজিীয় 

সহদর্ারগতা প্রারপ্ত 

প্রশাসরিক সহদর্ারগতা 

ভূনবজ্ঞারিক 

কার্ িক্রম 

র্থার্থভাদব 

সম্পােি 

প্রতযারশত কার্ ি 

সম্পােদি িীরগরত 

পররকল্পিা মন্ত্রণালয় র্থাসমদয় প্রকল্প অনুদমােি প্রকল্প সম্পরকিত সহদর্ারগতা 

অথ ি মন্ত্রণালয়  প্রদয়াজিীয় বাদজট ছাড় বাদজট 

জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয় 
সরকারী রবরি সমাতাদবক প্রদয়াজিীয় প্রশাসরিক 

সহদর্ারগতা 
প্রশাসরিক সহদর্ারগতা 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ববদেরশক প্ররশক্ষদণর ছাড়পত্র প্ররশক্ষণ সহদর্ারগতা 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রিরাপিা রবষয়ক রিরাপিা 

প্ররতরক্ষা মন্ত্রণালয় উপাি রবরিময় এবাং রিরাপিা রিরাপিা/ উপাি রবরিময় 

পররদবশ মন্ত্রণালয়, বি ও জলবায়ু 

পররবতিি মন্ত্রণালয় 
গদবষণা / উপাি রবরিময়  উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

রবজ্ঞাি ও প্রযুরি মন্ত্রণালয় র্থাসমদয় প্রকল্প অনুদমােি প্রকল্প সম্পরকিত সহদর্ারগতা 

ভূরম মন্ত্রণালয় ভূরমর সমৌজা ম্যাপ, পচ িা, োগ িম্বর ইতযারে ভূরম অরিগ্রহণ ও সররজদষ্ট্রশি 

পারি সম্পে মন্ত্রণালয় গদবষণা / উপাি রবরিময়  উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

আইি মন্ত্রণালয় আইরি সহদর্ারগতা আইিী সহদর্ারগতা 

বাাংলাদেশ সিৌবারহিী সর্ৌথ কার্ িক্রদমর আওতায় গদবষণা ও উপাি রবরিময়  গদবষণা 

সরকারর কম ি করমশি র্থাসমদয় ১ম ও ২য় সেরণর রিদয়াগ রিদয়াগ 

আণরবক শরি করমশি সর্ৌথ কার্ িক্রদমর আওতায় গদবষণা ও উপাি রবরিময়  গদবষণা 

সপদট্রাবাাংলা সর্ৌথ কার্ িক্রদমর আওতায় গদবষণা ও উপাি রবরিময় প্রকল্প সম্পরকিত/ভূনবজ্ঞারিক সহদর্ারগতা 

বাদপক্স সর্ৌথ কার্ িক্রদমর আওতায় গদবষণা ও উপাি রবরিময় প্রকল্প সম্পরকিত/ভূনবজ্ঞারিক সহদর্ারগতা 

রবদফারক পররেপ্তর ভূপোরথ িক জররপ কাদজ রবদফারক ব্যবহাদরর অনুদমােি রবদফারক লাইদিন্স 

বাাংলাদেশ জররপ অরিেপ্তর 
ভূতারিক মািরচত্রায়দির লদক্ষয টদপাম্যাপ এবাং আকাশ 

আদলাক রচত্র সরবরাহ 
উপাি রবরিময় ও জররপ 

স্থাপতয অরিেপ্তর সটকশই অবকাঠাদমা রিম িাদণ স্থাপতয সহদর্ারগতা স্থাপতয ও প্রশাসরিক সহদর্ারগতা 

স্পারদসা মািরচত্রায়দির জন্য স্যাদটলাইট ইদমজ সরবরাহ গদবষণা সম্পরকিত 

স্থািীয় সরকার প্রদকৌশল অরিেপ্তর রবরভন্ন মািরচত্র ও তথ্য-উপাি সরবরাহ গদবষণা সম্পরকিত 

রবআইডরিউটিএ গদবষণা / উপাি রবরিময় উপাি রবরিময় 

বাাংলাদেশ আবহাওয়া অরিেপ্তর আবহাওয়া সাংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ উপাি রবরিময় 
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প্ররতষ্ঠাদির িাম সাংরেষ্ট কার্©ক্রম 
কম িসম্পােি 

সূচক 
উি প্ররতষ্ঠাদির রিকট চারহো/প্রতযাশা 

চারহো/ প্রতযাশার 

সর্ৌরিকতা 

প্রতযাশা পূরণ িা হদল 

সম্ভাব্য প্রভাব 

দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপিা অরিেপ্তর গদবষণা / উপাি রবরিময় 

প্রদয়াজিীয় 

সহদর্ারগতা প্রারপ্ত 

উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

ভূনবজ্ঞারিক 

কার্ িক্রম 

র্থার্থভাদব 

সম্পােি 

প্রতযারশত কার্ ি 

সম্পােদি িীরগরত 

বাাংলাদেশ পারি উন্নয়ি সবাড ি গদবষণা / উপাি রবরিময় উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

জিস্বাস্থয ও প্রদকৌশল অরিেপ্তর গদবষণা / উপাি রবরিময় উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

বাাংলাদেশ করম্পউটার কাউরন্সল (রবরসরস) ই-সারভিস সাংক্রান্ত সকল কাজ  
করম্পউটার ও সফটওয়যার সাংক্রান্ত এবাং ই-সসবা 

প্রোি 

বাাংলাদেশ সলাক প্রশাসি প্ররশক্ষণ সকন্দ্র 

(রবরপএটিরস) 
স্থািীয় প্ররশক্ষণ সকল স্থািীয় প্ররশক্ষদণর সহায়তা 

জাতীয় পররকল্পিা ও উন্নয়ি একাদডরম স্থািীয় প্ররশক্ষণ সকল স্থািীয় প্ররশক্ষদণর সহায়তা 

হাইদোকাব িি ইউরিট সসরমিার, রসদম্পারজয়াম ও প্ররশক্ষণ সসরমিার, রসদম্পারজয়াম ও প্ররশক্ষদণ সহায়তা 

রাজিািী উন্নয়ি কর্তিপক্ষ (রাজউক) তথ্য/উপাি রবরিময় উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

সড়ক ও জিপথ তথ্য/উপাি রবরিময় উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

একদসস টু ইিফরদমশি সপ্রাগ্রাম (এটুআই) সসরমিার, রসদম্পারজয়াম, কিফাদরন্স ও প্ররশক্ষণ  
সসরমিার, রসদম্পারজয়াম, কিফাদরন্স ও প্ররশক্ষদণ 

সহায়তা  

রবরজদপ্রস প্রকাশিা গদবষণাপত্র ও প্ররতদবেি প্রকাশিা 

ন্যাশিাল সমররটাইম ইন্সটিটউট 
তথ্য/উপাি রবরিময়, সসরমিার, রসদম্পারজয়াম ও 

প্ররশক্ষদণ সহায়তা 
উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

বাাংলাদেশ ওদশদিাগ্রারফক ররসাচ ি 

ইন্সটিটউট 

তথ্য/উপাি রবরিময়, সসরমিার, রসদম্পারজয়াম ও 

প্ররশক্ষদণ সহায়তা 
উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

বাাংলাদেশ সপদট্রারলয়াম ইন্সটিটউট 

(রবরপআই) 

তথ্য/উপাি রবরিময়, সসরমিার, রসদম্পারজয়াম ও 

প্ররশক্ষদণ সহায়তা 
উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

 

 
 


