
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ 

বাাংলাদেশ ভূতাবিক জবরপ অবিেপ্তর (বজএসবব) 

সসগুিবাবগচা, ঢাকা। 

ইিদেক্স মািবচদের েকুদমদেশি 

১. মন্ত্রণালয় : ববদ্যুৎ, জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে মন্ত্রণালয় 

ববভাগ  : জ্বালাবি ও খবিজ সম্পে ববভাগ 

েপ্তর : বাাংলাদেশ ভূতাবিক জবরপ অবিেপ্তর (বজএসবব) 

২. বশদরািাম : ইিদেক্স মািবচদের মাধ্যদম ভূ-ববজ্ঞাবিক তথ্যপ্রোি প্রবিয়া সহবজকরণ 

৩. সমস্যাটি বক বিদলা: বজএসবব বববভন্ন সেদল সমগ্র বাাংলাদেদশর ভূববজ্ঞাবিক মািবচোয়ি কদর থাদক। এ পয©ন্ত 

বজএসবব সযসকল মািবচোয়ি সম্পন্ন কদরদি তার বকছু অাংশ বববজ সপ্রদসর মাধ্যদম প্রবতদবেি আকাদর প্রকাবশত হদয়দি। 

বকন্তু সম্পাবেত কায যাবলীর একটি ববরাট অাংশ অপ্রকাবশত অবস্থায় বজএসবব’র োটা সসোদর সাংরবিত আদি। অপ্রকাবশত 

ববিায় এগুবলর তথ্য জিগদির চাবহো সমাতাদবক সরবরাহ করা যায় িা। এমিবক সকাি সকাি এলাকায় বক িরদণর 

মািবচোয়ি হদয়দি তার তাবলকাও জািা সম্ভব হয়িা। ফদল জিগদণর চাবহো অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ বািাগ্রস্থ হয়।  

৪. বকভাদব সমস্যাটির সমািাি করা হদয়দি: উপদরাক্ত সমস্যা সমািাদির জন্য একটি ইিদেক্স মািবচে প্রস্তুত কদর তাদত 

বববভন্ন তথ্যসমূহ সাংযুক্ত করা হদব যাদত সয সকউ বাাংলাদেদশর সযদকাদিা উপদজলার তথ্য সপদত চাইদল বজএসবব 

সম্পাবেত সকাদিা কাজ উক্ত এলাকায় সম্পাবেত হদয়দি বক িা, হদয় থাকদল বক বক কাজ কত সেদল সম্পাবেত হদয়দি 

তার তথ্য সপদত পারদব। ইিদেক্স মািবচেটি বজএসবব’র ওদয়ব সাইদট থাকদল বিদজরাও সসবাগ্রহীতা ওদয়বসাইদটর 

মাধ্যদম তথ্য প্রাবপ্তর ববষদয় জািদত পারদব। 

৫. সমস্যা সমািাদির মদধ্য উদ্ভাবি বক বিল : সসবাগ্রহীতাসহ বজএসবব’র সয সকাদিা কম যকতযা সয সকাি অবস্থাি সথদক 

বাাংলাদেদশর সয সকল এলাকায় বজএসবব’র ভূ-ববজ্ঞাবিক কার্য্যিম সম্পন্ন হসয়দি সসববষদয় ববিা খরচ এবাং ববিা 

যাতায়াদত স্বল্পসমদয় তথ্য সপদত পাদরি। ওদয়বসাইদট প্রেবশ যত ইিদেক্স মািবচদের মাধ্যদম চাবহত এলাকার তথ্য, 

মািবচদের প্রাপ্যতা ববষদয় অববহত হওয়া এবাং পরবতীদত চাবহত ববষদয়র জন্য আদবেি করা সহজতর হদব। 

৬.বতযমাি উদ্ভাবদির পূদব যর অবস্থা বক বিদলা : পূদব য সসবাগ্রহীতাগদণর চাবহো সমতাদবক তথ্য সরবরাহ সময় সাদপি 

বিদলা, সসবাগ্রহীতাদক বববভন্ন সেদে বগদয় পবরপূণ য তথ্য সপদত হদতা। তাদত সময় এবাং যাতায়াত খরচ হদতা।  

৭.জিগদির সসবা প্রোদি বকভাদব এটি ভূবমকা রাখদব: সসবাগ্রহীতাগণদক এর মাধ্যদম ববিা খরচ এবাং ববিা যাতায়াদত স্বল্প 

সমদয় তথ্য প্রোি করা সম্ভব হদব। 

৮. উদ্ভাবিটিদত বক বশিণীয় রদয়দি: বজএসবব দ্বারা সম্পাবেত ভূববজ্ঞাবিক কায©িদমর তথ্যাবলী। 

 

 

 

 



 

১. ববদ্যমাি সসবা পদ্ধবত ববদেষণ: 

সসবা প্রোদির 

িাপ 
কায যিম 

প্রবত িাদপর সময় 

(বেি/ঘো/বমবিট) 
সম্পৃক্ত ব্যবক্তবগ য (পেবব) 

িাপ-১ 
মহাপবরচালদকর েপ্তদর সরাসবর আদবেি ১ বেি মহাপবরচালক 

িাপ-২ 
আদবেি বপএন্ডআই শাখায় সপ্ররণ/প্রকাশিা শাখায় সপ্ররণ ১-২ বেি পবরচালক/শাখা প্রিাি 

িাপ-৩ সাংবেষ্ট শাখা প্রিাদির বিকট সপ্ররণ ১-২ বেি পবরচালক/শাখা প্রিাি 

িাপ-৪ 

শাখার অন্যান্য কম যকতযাদের বিকট হদত তথ্যাবে সাংগ্রহ 

/প্রকাবশত প্রবতদবেি/ অপ্রকাবশত প্রবতদবেি (চাবহো 

মাবফক তথ্য সাংকলি) 

৭-১০ বেি 
উপ-পবরচালক/সহকারী 

পবরচালক 

িাপ-৫ 
শাখা প্রিাি কর্তযক তথ্য যাচাই-বািাই ২-৫ বেি পবরচালক/শাখা প্রিাি 

িাপ-৬ প্রাপ্ত তথ্য বপএন্ডআই শাখায় সপ্ররণ ১-২ বেি পবরচালক/শাখা প্রিাি 

িাপ-৭ মহাপবরচালদকর অনুদমােদির জন্য সপ্ররণ ১-৩ বেি মহাপবরচালক  

িাপ-৮ 
বপএন্ডআই শাখা কর্তযকপে জারী ২-৪ বেি 

পবরচালক/শাখা প্রিাি এবাং 

বপএন্ডআই শাখা 

িাপ-৯ 
তথ্য সরবরাহ ১-২ বেি সাংবেষ্ট শাখা/তথ্য সকন্দ্র 

 



২. ববদ্যমাি পদ্ধবতর প্রদসস ম্যাপ: 

 

 

 

 

 

 

 

সাংবেষ্ট শাখা প্রিাদির বিকট সপ্ররণ 

মহাপবরচালদকর েপ্তদর সরাসবর আদবেি 

প্রকাশিা শাখায় সপ্ররণ 

আদবেি বপএন্ডআই শাখায় সপ্ররণ 

শাখার অন্যান্য কম যকতযাদের বিকট 

হদত তথ্যাবে সাংগ্রহ 

শাখা প্রিাি কর্তযক তথ্য যাচাই-বািাই 

প্রাপ্ত তথ্য বপএন্ডআই শাখায় সপ্ররণ 

মহাপবরচালদকর অনুদমােদির জন্য 

সপ্ররণ 

বপএন্ডআই শাখা কর্তযকপে জারী 

তথ্য সরবরাহ 

সসবা গ্রবহতা 

প্রকাবশত প্রবতদবেি 
অপ্রকাবশত 

প্রবতদবেি 

চাবহো মাবফক 

তথ্য সাংকলি 

িা 

িা 

িা 

হুাঁ 

হুাঁ 



৩. তুলিামূলক ববদেষণ (ববদ্যমাি ও প্রস্তাববত পদ্ধবতর িাপ বভবিক তুলিা): 

সিে সমস্যার বণ যিা সমািাদির প্রস্তাবিা 

১. আদবেিপে/ফরম/ 

সরবজস্টার/প্রবতদবেি 

চাবহত তদথ্যর অপ্রতুলতা এবাং বববজ সপ্রস 

কর্তযক োটা সসোদর (তথ্য সকন্দ্র) রবিত 

প্রবতদবেি সঠিক সমদয় প্রকাবশত িা হওয়ার 

ফদল সময়ানুযায়ী তথ্য সরবরাহ বািাগ্রস্থ হয়। 

ফদল সঠিক সমদয় সসবা গ্রহীতাদের বিকট 

তথ্যাবে সরবরাহ করা সম্ভব হয় িা। 

অপ্রকাবশত তথ্য ববতরদণর িীবতমালা িা 

থাকায় চাবহত তথ্য প্রাবপ্তদত জিগদণর 

অবিশ্চয়তা। যুদগাপদযাগী প্রবশিদণর অভাদব 

প্রযুবক্তগত েি জিশবক্তর অভাব বৃবদ্ধ পায়, 

ফদল আন্তজযাবতক মাি-সম্পন্ন প্রবতদবেি 

প্রস্তুবতদত বািাগ্রস্থ হয়। 

ইিদেক্স মািবচদের মাধ্যদম ভূ-ববজ্ঞাবিক 

তথ্যপ্রোি প্রবিয়া সহবজকরণ। 

 

বজএসবব’র েপ্তদর িা এদসই ওদয়বসাইদটর 

মাধ্যদম তথ্য/মািবচদের প্রাপ্যতার ববষদয় 

অববহত হওয়া এবাং পরবতীদত আদবেি করা। 

 

২. োবখলীয় কাগজ পোবে আদবেিপে োবখল করদত হয় 

অিলাইি তদথ্যর জন্য আদবেদির প্রদয়াজি িাই 

তদব অন্যান্য তথ্য প্রাবপ্তর জন্য আদবেদির 

প্রদয়াজি রদয়দি 

৩. সসবার িাপ ৯ ৩ 

৪.  জিবল বজএসবব’র বিজস্ব জিবল বজএসবব’র বিজস্ব জিবল 

৫. স্বািরকারী/অনুদমােদির 

সদে সম্পৃক্ত ব্যবক্তর সাংখ্যা 

ও পেবব 

নূন্যতম ০৫ (পাঁচ) জি, চাবহত তথ্য প্রোদির 

জন্য সাংবেষ্ট সেে কম যকতযা,  সাংবেষ্ট শাখা 

প্রিাি, পবরচালক (প্রকাশিা ও প্রবশিণ), 

পবরচালক (পবরকল্পিা ও বাস্তবায়ি), 

মহাপবরচালক 

বজএসবব’র তথ্য বাতায়দি আপদলােকৃত 

মািবচে ও মািবচে/ প্রবতদবেদির সারসাংদিপ 

োউিদলাদের সিদে প্রদয়াজি িাই তদব অন্যান্য 

তথ্য প্রাবপ্তর সিদে পূদব যর োপ্তবরক পেিম 

অনুযায়ী অনুদমােিকারী অপবরববতযত রদয়দি 

৬. আন্তঃঅবফস বিভযরশীলতা প্রদযাজু িয় প্রদযাজু িয় 

৭. আইি/বববি/ প্রজ্ঞাপি 

ইতুাবে 

অপ্রকাবশত তথ্য ববতরদণর িীবতমালা িা থাকা 
বজএসবব’র প্রকাবশত ও অপ্রকাবশত ভূববজ্ঞাবিক 

তথ্য ববতরদণর িীবতমালা প্রণয়ি 

৮. অবকাঠাদমা/হাে যওয়ার 

ইতুাবে 

বজএসবব’র তথ্য সকন্দ্র হদত তথ্য সাংগ্রহ করার 

জন্য োপ্তবরক িবথ/পে বববিময় এবাং মতামত 

প্রাবপ্ত 

তথ্য সকন্দ্র হদত প্রাপ্ত প্রকাবশত 

প্রবতদবেি/মািবচদের তদথ্যর বভবিদত ইিদেক্স 

মািবচে প্রণয়ি করায় এক িজদর তথ্য সম্পদকয 

িারিা লাভ সম্ভব হদয়দি এদত কদর সসবাগ্রহীতা 

এবাং অবফস কর্তযপি সহদজ তথ্য প্রাবপ্তর ববষদয় 

িারিা লাভ করদবি 

৯. সরকে য/তথ্য সাংরিণ 
বজএসবব’র পবরকল্পিা ও বাস্তবায়ি শাখা এবাং 

প্রকাশিা ও প্রবশিণ শাখা (তথ্য সকন্দ্র) 

বজএসবব’র পবরকল্পিা ও বাস্তবায়ি শাখা এবাং 

প্রকাশিা ও প্রবশিণ শাখা (তথ্য সকন্দ্র) 

১০. প্রযুবক্তর প্রদয়াগ প্রদযাজু 

বকিা 

পূদব য প্রদযাজু বিলিা 

বজএসবব’র প্রকাবশত ভূববজ্ঞাবিক কাদজর 

বভবিদত প্রস্তুতকৃত ইিদেক্স মািবচে তথ্য 

বাতায়দি আপদলাে করা হদয়দি। ইিদেক্স 

মািবচে প্রণয়দি Arc GIS সফটওয়ার ব্যবহৃত 

হদয়দি 

১১. খরচ (িাগবরক+অবফস) 
                        - নূন্যতম খরচ 

১২. সময় (িাগবরক+অবফস) 
২-৬ সপ্তাহ কদয়ক সসদকন্ড 

১৩. যাতায়াত (িাগবরক) 
আনুমাবিক ২ বার ঘদর বদস তথ্য প্রাবপ্ত 

১৪. অন্যান্য   

 



৪. প্রস্তাববত প্রদসস ম্যাপ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ওদয়বসাইদট ইিদেক্স ম্যাদপর মাধ্যদম সকাি সকাি 

উপদজলার কাজ সম্পন্ন হদয়দি তা সেখাদিা 

প্রকাবশত 

প্রবতদবেি 

তথ্য সাংগ্রহ 

অপ্রকাবশত 

প্রবতদবেি 

চাবহো সমাতাদবক 

ববদশষাবয়ত কাজ সম্পন্ন 

করা  

অনুদমােি সাদপদি প্রোি 

তথ্য সরবরাহ 

কাজ সম্পন্নপূব যক তথ্য প্রাবপ্ত 

তদথ্যর উৎস 



৫. তুলিামূলক ববদেষণ (ববদ্যমাি ও প্রস্তাববত পদ্ধবতর িাপ বভবিক তুলিা): 

 

ববদ্যমাি প্রদসস 

ম্যাদপর িাপ 
ববদ্যমাি িাদপর বণ যিা 

প্রস্তাববত প্রদসস 

ম্যাদপর িাপ 
প্রস্তাববত িাদপর বণ যিা 

িাপ-১ মহাপবরচালদকর েপ্তদর সরাসবর আদবেি িাপ-১ 

ওদয়বসাইদট ইিদেক্স ম্যাদপর মাধ্যদম 

সকাি সকাি উপদজলার কাজ সম্পন্ন 

হদয়দি তা সেখাদিা। 

িাপ-২ 
আদবেি বপএন্ডআই শাখায় 

সপ্ররণ/প্রকাশিা শাখায় সপ্ররণ 
িাপ-২ 

তদথ্যর উৎস প্রকাবশত প্রবতদবেি/ 

অপ্রকাবশত প্রবতদবেি/ চাবহো 

সমাতাদবক ববদশষাবয়ত কাজ সম্পন্ন 

করা।  

িাপ-৩ সাংবেষ্ট শাখা প্রিাদির বিকট সপ্ররণ িাপ-৩ 

প্রকাবশত প্রবতদবেি (তথ্য সরবরাহ) 

ইিদেক্স মািবচে এবাং প্রকাবশত 

প্রবতদবেদির সারসাংদিপ ও মািবচে 

বজএসবব’র তথ্য বাতায়দি আপদলাে 

করা আদি সুতরাাং সসবা গ্রহীতা কদয়ক 

সসদকদন্ডর মদধ্যই চাবহত তথ্য 

োউিদলাে কদর বিদত পাদরি। 

িাপ-৪ 
শাখার অন্যান্য কম যকতযাদের বিকট হদত 

তথ্যাবে সাংগ্রহ 

িাপ-৪ 
** অপ্রকাবশত প্রবতদবেি (অনুদমােি 

সাদপদি প্রোি) 

িাপ-৫ 

শাখা প্রিাি কর্তযক তথ্য যাচাই-

বািাই/প্রকাবশত প্রবতদবেি/অপ্রকাবশত 

প্রবতদবেি (চাবহো মাবফক তথ্য 

সাংকলি) 

িাপ-৫ 

*** চাবহো সমাতাদবক ববদশষাবয়ত 

কাজ সম্পন্ন করা (কাজ সম্পন্নপূব যক 

তথ্য প্রাবপ্ত) 

 
 

িাপ-৬ 
প্রাপ্ত তথ্য বপএন্ডআই শাখায় সপ্ররণ 

 
 

িাপ-৭ মহাপবরচালদকর অনুদমােদির জন্য 

সপ্ররণ 

 
 

িাপ-৮ বপএন্ডআই শাখা কর্তযকপে জারী   

িাপ-৯ তথ্য সরবরাহ   

 

৬. TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাদর ববদ্যমাি ও প্রস্তাববত পদ্ধবতর তুলিা: 

 

 ববদ্যমাি পদ্ধবত    প্রস্তাববত পদ্ধবত 

সময় (বেি/ঘো) ২-৬ সপ্তাহ                  কদয়ক সসদকন্ড। 

খরচ (িাগবরক ও অবফদসর) -                    নূন্যতম খরচ। 

যাতায়াত আনুমাবিক ২ বার               ঘদর বদস তথ্য প্রাবপ্ত। 

িাপ ৯                         ৩ 

জিবল ববদ্যমাি জিবল তথ্য বাতায়দি প্রকাবশত মািবচে/ 

প্রবতদবেদির সারসাংদিপ সসবাগ্রবহতা বিজস্ব 

চাবহোনুযায়ী োউিদলাে কদর বিদত পারদবি 

োবখলীয় কাগজপে আদবেি পে তথ্য বাতায়দি প্রকাবশত মািবচে/ 

প্রবতদবেদির সারসাংদিপ োউিদলাদের 

সিদে সকাি আদবেদির প্রদয়াজি িাই তদব 

অন্যান্য তথ্য প্রাবপ্তর সিদে আদবেদির 

প্রদয়াজি রদয়দি 

 



 
 

বচে: ইিদেক্স মািবচদের মাধ্যদম ভূ-ববজ্ঞাবিক তথ্যপ্রোি প্রবিয়া সহবজকরণ (১:৫০,০০০ সেল) 


