
মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাবসক প্রবিহিদহের ছক 

 

  মন্ত্রণালয়/বিভাহগর োমঃ িাাংলাহদশ ভূিাবিক জবরপ অবিদপ্তর ।             আওিািীে অবিদপ্তহরর সাংখ্যা 

  প্রবিহিদোিীে মাহসর োমঃ জুে, ২০২১                                                 প্রবিহিদে প্রস্তুবির িাবরখ: ০৪ /০৭/২০২১ 

  

 (১) প্রশাসবেকঃ 

ক. ১ কম©কিা©/কম©চারীহদর সাংখ্যা (রাজস্ব িাহজট) 

        সাংস্থার স্তর / মন্ত্রোলয় অনুহমাবদি পদ পূরণকৃি পদ শূন্যপদ 
িাাংলাহদশ ভূিাবিক জবরপ অবিদপ্তর  ৬৫১  ৩৯৭ ২৫৪ 

অবিদপ্তর/সাংস্থাসমূে/সাংযুক্ত অবিস (হমাট সাংখ্যা)  মমাট =   ৬৫১       মমাট= ৩৯৭      মমাট =   ২৫৪ 
 

ক. ২ শূন্য পহদর বিন্যাসঃ  

যুগ্নসবচি/িদুি© পদ মজলা কম মকিমার পদ 

(হেমে বিবস, 

এস,বপ) 

অন্যান্য ১ম 

মেবণর পদ  
২য় মেবণর পদ ৩য় মেবণর পদ ৪থ© মেবণর পদ মমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 -   ৫৯* ২২**    ১২৮* ৪৫   ২৫৪ 
  মমাট  ৫৯    মমাট-২২  মমাট-  ১২৮ মমাট-  ৪৫ 

* ১ম  মেবের ১ জে কম মকিমা ও ৩য় মেবণর ১ জে কম মচারীর অিসর জবেি করহণ  

**৩য় মেেীর ০১ (এক) জে কম মচারীর ২য় মেবেহি পহদান্নবি জবেি কারহে। 

 

ক. ৩ অিীি গুরুিপূণ© (Strategic) পদ, শূণ্য থাকহল িার িাবলকাঃ উপ-মোপবরচালক (ভূিি)-২ টি ।  

                              

ক. ৪ বেহয়াগ/পহদান্নবি প্রদােঃ 

প্রবিহিদোিীে মাহস পহদান্নবি েতুে বেহয়াগ প্রদাে মন্তব্য 

কম©কিা© কম©চারী মমাট কম©কিা© কম©চারী মমাট 

 ১ ১ - - - - 
 

ক. ৫ শূন্য পদ পূরহণ িড় রকহমর মকাে সমস্যা থাকহল িার িণ মোঃ সমস্যা োই। 

 

খ. ভ্রমণ/পবরদশ©ে (হদহশ-বিহদহশ): প্রহোজয েয়। 

 মন্ত্রী প্রবিমন্ত্রী সবচি মন্তব্য 

ভ্রমে/পবরদশ©ে মদহশ বিহদহশ মদহশ বিহদহশ মদহশ বিহদহশ 

উন্নয়ে প্রকল্প 

পবরদশ©ে  
       

পাি©িয চট্টগ্রাহম ভ্রমণ         
                                                                                                                                                                    

 খ. উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পবরদশে প্রবিহিদে দাবখহলর সাংখ্যাঃ প্রহোজয েয়    

    *হকাে সাংলগ্নী ব্যিোর করার প্রহয়াজে োই। 

                                  

(২) আইে-শৃঙ্খলা বিষয়ক (শুধু মাত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহের জন্য):  প্রহোজয েয়। 

ক) অপরাি সাংক্রান্তঃ প্রহোজয েয়। 

খ) দ্রুি বিচার আইহের প্রহয়াগঃ প্রহোজয েয়। 

গ) মজহল িন্দীর সাংখ্যাঃ প্রহোজয েয়। 

ঘ) প্রশাসবেক প্রহয়াজহে মকাে বিবি বিিাে জরুরীভাহি প্রণয়ে িা সাংহশািহের প্রহয়াজে অনুভূি েহল িার িণ©োঃ 

 

*পূি©িিী© িছহরর একই মাস িলহি সকল মেহত্র প্রবিহিদোিীে মাহসর প্রবিরূপ মিাঝায়। 

 

(৩) অথ©নেবিক (শুধুমাত্র অথ© বিভাহগর জন্য): প্রহোজয েয়। 

 

 



চলমাে পািা/২ 

 

 

-২- 

(৪) উন্নয়ে প্রকল্প সাংক্রান্তঃ   

(ক)  উন্নয়ে প্রকহল্পর অথ ম িরাদ্দ ও ব্যয় সাংক্রান্ত (অাংক ও কথায়) :                                                           (লে টাকায়) 

িি©মাে  অথ ©িছহর এবিবপহি 

িরাদ্দ  

 

প্রবিহিদোিীে মাস পে©ন্ত ব্যহয়র 

পবরমাণ ও িরাহদ্দর বিপরীহি 

ব্যহয়র শিকরা োর     

প্রবিহিদোিীে মাহস েতুে প্রকল্প 

অনুহমাবদি েহয় থাকহল িার 

িাবলকা 

প্রবিহিদোিীে মাহস 

মন্ত্রণালহয় এবিবপ 

বরবভউ সভার িাবরখ 

১ ২ ৩ ৪ 

GeoUPAC প্রকহল্প: ৪০০.০০ 

 (লে টাকায়) 

৫৫৭.৩০ 

(১৩৯.৩৩%) 

-  

 

(খ) প্রকহল্পর অিস্থা সাংক্রান্ত  : 

প্রবিহিদোিীে 

মাহস সমাপ্ত 

প্রকহল্পর িাবলকা 

প্রবিহিদোিীে মাহস 

উহবািেকৃি প্রকহল্পর 

িাবলকা 

প্রবিহিদোিীে মাহস চলমাে 

প্রকহল্পর কহপাহেন্ট বেসাহি 

সমাপ্ত গুরুিপূণ ম অিকাঠাহমা 

আগামী দু’মাহসর মহে উহবািে করা েহি এমে 

প্রকহল্পর িাবলকা 

১ ২ ৩ ৪ 

- - - 

 

অনুহমাদে সাহপহে “িাাংলাহদশ ভূ-িাবিক জবরপ 

অবিদপ্তহরর খেে স্বেমিা বৃবি ও শবক্তশালীকরণ” শীষ মক 

প্রকল্প িাস্তিায়হের কাজ শুরু করা। 

 

অনুহমাদে সাহপহে “িাাংলাহদহশ ভূবমধ্বস আপদ মূল্যায়হের 

জন্য ভূিাবিক জবরপ ও ভূবমধ্বস আগাম সিকম ব্যিস্থা 

স্থাপহের মােহম ভূবমধ্বস ব্যিস্থাপো” শীষ মক প্রকল্প 

িাস্তিায়হের কাজ শুরু করা। 

                                                                                                          

(৫) উৎপাদে বিষয়ক (শুধুমাত্র সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়হক পূরণ করহি েহি): প্রহোজয েয়   

ক) কৃবষ/বশল্প পণ্য, সার, জ্বালােী ইিযাবদঃ প্রহোজয েয় 

খ) মকাে বিহশষ সামগ্রী/সাবভ মহসর উৎপাদে িা সরিরাে মূহল্যর মেহত্র িড় রকহমর সমস্যা িা সাংকহটর আশঙ্কা করা েহল িার সাংবেপ্ত 

িণ মো:  

গ) বিদুযৎ সরিরাে (হমগাওয়াট): প্রহোজয েয় 

ঘ) বিদুযহির বসহেম লস (শিকরা োহর): প্রহোজয েয় 

ঙ) মিসার মলািহশবিাং-এর সময়কাল (ঘন্টায়): প্রহোজয েয়                                                                                                                                                     

চ) জ্বালাবে মিহলর সরিরাে (হমঃ টে): প্রহোজয েয় 

ছ) ঢাকা-চট্রগ্রাম মমহট্রা এলাকায় পাবে সরিরাে (োজার গ্যালে):প্রহোজয েয় 

 

(৬) প্রিাে প্রিাে মসক্টর কহপ মাহরশেসমূহের লাভ/হলাকসাে: প্রহোজয েয় 

 (৭) অবিট আপবত্ত       

ক) অবিট আপবত্ত সাংক্রান্ত িথ্য: (লে টাকায়) 

মন্ত্রণালয়/ 

সাংস্থার োম 
অবিট 

আপবত্তর 

সাংখ্যা 

টাকার পবরমাণ ব্রিসীহট জিাহির 

সাংখ্যা 
বেস্পবত্ত মজর মন্তব্য 

সাংখ্যা টাকার 

পবরমাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
িাাংলাহদশ 

ভূিাবিক জবরপ 

অবিদপ্তর 
      

 

খ) অবিট বরহপাহট ম গুরুির/িড় রকহমর মকাে জাবলয়াবি/অথ© আত্মসাৎ অবেয়ম িরা পহড় থাকহল মস সি মকসসমূহের িাবলকাঃ োই। 

 



 

চলমাে পািা/৩ 

-৩- 

(৮) দূবে ©বি ও শৃঙ্খলা (মন্ত্রণালয় ও অবিদপ্তর/সাংস্থার অবেয়বমি সাংখ্যা) 

মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তর/সাংস্থা  

সমূহে পুবিভুি মমাট  

বিভাগীয় মামলা 

(প্রবিহিদোিীে মাহসর 

১ম িাবরহখ) 

প্রবিহিদোিীে 

মাহস শুরু েওয়া 

মামলার সাংখ্যা 

প্রবিহিদোিীে মাহস মামলা বেস্পবত্তর সাংখ্যা অবেস্পবত্তকৃি 

বিভাগীয় 

মামলার সাংখ্যা 

 িি ©মাে অথ© িছহর 

মমাট বেস্পবত্তকৃি 

মামলার সাংখ্যা 

  চাকবরচ্যযবি/িরখাস্ত    অন্যান্য 

দন্ড 
অব্যােবি   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 

(৯) মােি সপদ উন্নয়ে  

ক) প্রবশেণ 

প্রবশেহণর োম প্রবশেহণর মময়াদ উহযাগী সাংস্থা/ এহজন্সীর মন্ত্রণলয় এিাং 

আওিািীণ  সাংস্থা 

মথহক  

অাংশগ্রেণকারীর 

সাংখ্যা 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

বিহদহশ  :  

     

মদহশ   : 

Oceanography: Principles and 

Applications 
27/02/2021 মথহক ৩ 

মাস। 

NOAMI ২ জে অেলাইহে  

চলমাে 

 

 

খ) মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তহর গি মাহস মকাে ইে-োউজ প্রবশেহণর আহয়াজে করা েহয় থাকহল িার িণ©োঃ 

প্রবশেহণর োম প্রবশেহণর মময়াদ উহযাগী সাংস্থা/ 

এহজন্সীর োম 
মন্ত্রণলয় এিাং আওিািীণ  

সাংস্থা মথহক  অাংশগ্রেণকারীর 

সাংখ্যা 
১ ২ ৩ ৪ 

চাকুবর সাংক্রান্ত ও ই-েবথ ব্যিস্থাপো ২-৩ জুন, ২০২১ বজএসবি ২৮ জে 

সমবিি প্যাবলহোলবজ ও প্যাবলওহন্টালবজকযাল িাটাহিজ 

অযাপ 

৬ জুন,২০২১ বজএসবি ৫ জে 

এবপএ িাস্তিায়ে ৮-৯ জুন, ২০২১ বজএসবি ৩৮ জে 

 

 

গ) প্রবশেণ কম©সূচীহি কম©কিমা/কম©চারীহদর অাংশ গ্রেণ িা মহোেয়হের মেহত্র িড় রকহমর মকাে সমস্যা থাকহল িার িণ ©োঃ োই।   

ঘ) মন্ত্রণালহয় অে দা জি মট্রবোং (OJT) এর ব্যিস্থা আহছ বকো; ো থাকহল অে দা জি মট্রবোং আহয়াজে করহি িড় রকহমর মকাে   

 অসুবিিা আহছ বক োঃ োই।  

ঙ) প্রবিহিদোিীে মাহস প্রবশেহণর জন্য বিহদশ গমেকারী কম মকিমার সাংখ্যাঃ োই 

 

 (১০) উহেখহোগ্য কাো©িলীঃ 

ক) প্রবিহিদোিীে মাহস েতুে আইে, বিবি ও েীবি প্রণয়ে েহয় থাকহল িার িাবলকাঃ প্রহোজয েয়।  

 

 

 

 

 

 

চলমাে পািা/৪ 



-৪- 

 

  

খ) প্রবিহিদোিীে মাহস গুরুিপূণ©/উহেখহোগ্য কম©কান্ডঃ 

1. িাাংলাহদশ ভূিাবিক জবরপ অবিদপ্তর ও প্রশাসবেক মন্ত্রণালহয়র সাহথ ২০২১-২০২২ অথ মিছহরর িাবষ মক কম মসপাদে চ্যবক্ত 

(এবপএ) ৩০.০৬.২০২১ িাবরহখ স্বােবরি েয় । 

2. মেত্রহকাো মজলার দূগ মাপুর উপহজলার ভূিাবিক মােবচত্রায়হের জন্য কম মকিমাগে িবেরঙ্গহে অিস্থাে করহছে। 

3. িবরশাল, খুলো বসটি করহপাহরশে, সািেীরা ও িবরদপুর শের এলাকায় “বজও ইেিরহমশে ির আরিাে প্লাবোং এন্ড 

এযিাপহটশে টু ক্লাইহমট মচি, িাাংলাহদশ (বজওইউবপএবস)” শীষ মক একটি কাবরগরী সোয়িা প্রকল্প চলমাে আহছ। ২০২০-

২১ অথ ম িছহরর প্রকহল্পর জন্য এবিবপ িরাদ্দ ৪০০.০০ লে টাকা এিাং জুে ২০২১ পে©ন্ত মমাট ব্যয় ৫৫৭.৩০ লে টাকা এিাং 

জুে মাহস ব্যয় ৯৪.৮৫ লে টাকা।  জুে  ২০২১ পে©ন্ত প্রকহল্পর মভৌি অগ্রগবি ৮১% এিাং আবথ মক অগ্রগবি ১৩৯.৩৩%। 

এিছহরর খুলো মথহক প্রাপ্ত মাটি েমুোর পরীো ও PS logging এর িাটা প্রহসবসাং এিাং ISEG বিবজটাল 

িাটাহিহজ েতুে িাটা আপহিটকরণ চলমাে আহছ। বিবজআর জাম মােী কর্তমক পবরচাবলি ০৩টি অেলাইে কাবরগবর প্রবশেণ 

চলমাে আহছ। 

 

প্রবিহিদোিীে মাহস বজএসবির িাটা মসন্টাহর প্রাপ্ত প্রবিহিদে/প্রিহের োম: চলবি মাহস মকাে প্রবিহিদে জমা েয়বে। 

 

 

েমুো বিহিষণ :   

 

অত্র অবিদপ্তহরর রাসায়বেক গহিষণাগাহর ৩১ মম, ২০২১ পে©ন্ত ৫৬৮ টি েমুো বিহিষহণর জন্য জমা বছল। চলবি মাহস ৭৬টি সে চলবি 

অথ মিছহর মমা ২৫২টি েমুো বিহিষণ সপন্ন েহয়হছ। ৩০ জুে ২০২১ পেন্ত ৬০০ টি েমুো বিহিষহণর জন্য জমা আহছ। 

 

 

গ) আগামী দুই মাহস সপাবদি গুরুিপূণ ম কাহজর িাবলকা:   

 

ঘ)  আগামী দুই মাহস িড় রকহমর মকাে সমস্যা/সাংকহটর আশাংকা করা েহল িার বিিরণঃ োই। 

 

 

        

          ০৪.০৭.২১ 

                       (সুবজি কুমার প্রমাবেক) 

 গহিষণা কম মকিমা 

 িাাংলাহদশ ভূিাবিক জবরপ অবিদপ্তর  

 


