মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাবসক প্রবিহিদহের ছক
মন্ত্রণালয়/বিভাহগর োমঃ িাাংলাহদশ ভূিাবিক জবরপ অবিদপ্তর ।
প্রবিহিদোিীে মাহসর োমঃ মার্ চ, ২০২০
(১) প্রশাসবেকঃ
ক.১ কম©কিা©/কম©র্ারীহদর সাংখ্যা (রাজস্ব িাহজট)
সাংস্থার স্তর / মন্ত্রোলয়
িাাংলাহদশ ভূিাবিক জবরপ অবিদপ্তর

আওিািীে অবিদপ্তহরর সাংখ্যা
প্রবিহিদে প্রস্তুবির িাবর : ১৭/০৫/২০২০

অনুহমাবদি পদ
৬৫১

অবিদপ্তর/সাংস্থাসমূে/সাংযুক্ত অবিস
(হমাট সাংখ্যা)

পূরণকৃি পদ
৪১৮

মমাট = ৬৫১

ক.২ শূন্য পহদর বিন্যাসঃ
মজলা কমচকিচার পদ
যুগ্নসবর্ি/িদুি© পদ
(হেমে বিবস,
এস,বপ)
১
২
-

মমাট= ৪১৮

অন্যান্য ১ম
মেবণর পদ

২য় মেবণর পদ

৩
৫১

৪
২১

মমাট ৫১

শূন্যপদ
২৩৩
মমাট = ২৩৩

৩য় মেবণর পদ

৪থ© মেবণর পদ

মমাট

৬
৪১

৭
২৩৩

৫
১২০

মমাট-২১

মমাট- ১২০

মমাট- ৪১

ক. ৩ অিীি গুরুিপূণ© (Strategic) পদ, শূণ্য থাকহল িার িাবলকাঃ
ক.৪ বেহয়াগ/পহদান্নবি প্রদােঃ
প্রবিহিদোিীে মাহস পহদান্নবি
মমাট
কম©কিা©
কম©র্ারী
*২
২
*উপ-মোপবরর্ালক পহদ ২ জে কমচকিচার পহদান্নবি ।

কম©কিা©

েতুে বেহয়াগ প্রদাে
কম©র্ারী

মমাট

-

-

-

ক.৫ শূন্য পদ পূরহণ িড় রকহমর মকাে সমস্যা থাকহল িার িণোঃ সমস্যা োই।
. ভ্রমণ/পবরদশ©ে(হদহশ-বিহদহশ): প্রহোজয েয়।
মন্ত্রী
প্রবিমন্ত্রী
মদহশ
বিহদহশ
মদহশ
বিহদহশ
ভ্রমে/পবরদশ©ে
উন্নয়ে প্রকল্প পবরদশ©ে
পাি©িয র্ট্টগ্রাহম ভ্রমণ

মন্তব্য

সবর্ি
মদহশ

-

মন্তব্য
বিহদহশ

. উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পবরদশে প্রবিহিদে দাব হলর সাংখ্যাঃপ্রহোজয েয়
*হকাে সাংলগ্নী ব্যিোর করার প্রহয়াজে োই।
(২) আইে-শৃঙ্খলা বিষয়ক(শুধু মাত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহের জন্য) : প্রহোজয েয়।
র্লমাে পািা/২

-২১.অপরাি সাংক্রান্তঃ প্রহোজয েয়।
অপরাহির িরণ

অপরাহির সাংখ্যা
পূি©িিী© মাস

প্রবিহিদোিীে মাস
১

২

পূি©িিী© িছহরর একই মাস

৩

৪

খুে
িষ©ণ
অবগ্ন সাংহোগ
এবসি বেহেপ
োরী বেো©িে
িাকাবি/রাোজাবে
অস্ত্র/বিহফারক
) দ্রুি বির্ার আইহের প্রহয়াগঃ
আইে জারীর পর প্রবিহিদোিীে
ক্রমপুবিি মামলার মাহস মগ্রপ্তারকৃি
সাংখ্যা
আসামীর সাংখ্যা
(আসামীর সাংখ্যা)
১

২

আইে জারীর পর
ক্রমপুবিি
মগ্রপ্তারকৃি
আসামীর সাংখ্যা

মকাট©
কতৃক
বেস্পবত্তকৃি
ক্রমপুবিি
মামলার সাংখ্যা

শাবস্ত েহয়হছ এমে
মামলার ক্রমপুবিি
সাংখ্যা
(শাবস্তপ্রাপ্ত
আসামীর সাংখ্যা)

মন্তব্য

৩

৪

৫

৬

গ) মজহল িন্দীর সাংখ্যাঃ
িন্দীর িরে
১

প্রবিহিদোিীে মাস
২

িন্দীর সাংখ্যা
পূি©িিী© মাস
৩

মন্তব্য
পূি©িিী© িছহরর একই মাস
৪

৫

োজবি
সাজাপ্রাপ্ত কহয়দী
বিহটন্যয
মমাট
(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।

র্লমাে পািা/৩

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

প্রবিহিদোিীে
মাস

পূি©িিী© মাস

পূি©িিী© িছহরর
একই মাস
(প্রবিহিদোিীে)

পূিিিী িছহরর একই মাহসর
তুলোয় শিকরা বৃবি(+)িা
হ্রাস(-)এর োর

১।নিহদবশক মুদ্রার বরজাভ©(বম:মাবক©ে িলার)
২।প্রিাস আয় (বম:মাবক©ে িলার)
৩।আমদাবের পবরমাে (বম:মাবক©ে িলার)
৪।ই,বপ,বি,এর িথ্যানুোয়ী রপ্তােীর পবরমাে
(বম:মাবক©ে িলার)
৫।(ক) প্রবিহিদোিীে মাহস রাজস্ব আদাহয়র
লেমাত্রা (হকাটি টাকায়)
( )রাজস্ব আদাহয়র পবরমাে (হকাটি টাকায়)
৬)মমাট অন্ত©িিী©কালীে ঋণ(হকাটি টাকায়)
সরকারী াি (েীট)
৭)ঋণপত্র ম ালা((LC opening)
(ক)থাদ্য শস্য[র্াল ও গম] (লে টে)
( )অন্যান্য
৮। াদ্য শহস্যর মজুদ (লে মমঃ টে)
৯। জািীয় মভাক্তা মূল্য সূর্ক পবরিিচহের োর
(বভবত্ত ১৯৮৫-৮৬-১০০)
ক) িাহরা মাহসর গড় বভবত্তক
) পহয়ন্ট টু পহয়ন্ট বভবত্তক
(৪) উন্নয়ে প্রকল্প সাংক্রান্তঃ
(ক) উন্নয়ে প্রকহল্পর অথ চ িরাদ্দ ও ব্যয় সাংক্রান্ত (অাংক ও কথায়) :
িি©মাে অথ©িছহর এবিবপহি
প্রবিহিদোিীে মাস পে©ন্ত ব্যহয়র
িরাদ্দ
পবরমাণ ও িরাহদ্দর বিপরীহি
ব্যহয়র শিকরা োর

প্রবিহিদোিীে মাহস েতুে প্রকল্প
অনুহমাবদি েহয় থাকহল িার িাবলকা

১

২

৩

রাজস্ব :৪৩২১.৫৩

২০৭৭.৯৮
(৫৩.১৪%)

-

GeoUPAC প্রকহল্প: ৬৬৫.০০

৫১৭.২৪
(৭৭.৮৯%)

-

(লে টাকায়)

(লে টাকায়)
প্রবিহিদোিীে মাহস
মন্ত্রণালহয় এবিবপ বরবভউ
সভার িাবর
৪

র্লমাে পািা/৪

-৪( ) প্রকহল্পর অিস্থা সাংক্রান্ত :
প্রবিহিদোিীে মাহস
প্রবিহিদোিীে মাহস
সমাপ্ত প্রকহল্পর িাবলকা উহবািেকৃি প্রকহল্পর িাবলকা
১

প্রবিহিদোিীে মাহস র্লমাে
প্রকহল্পর কহপাহেন্ট বেসাহি সমাপ্ত
গুরুিপূণ চ অিকাঠাহমা

আগামী দু’মাহসর মহে উহবািে করা েহি
এমে প্রকহল্পর িাবলকা

৩

৪

২

অনুম োদন সোমেমে “বোাংলোমদশ ভূ-তোত্ত্বিক জত্ত্বিে
অত্ত্বিদপ্তমিি খনন স্বে তো বৃত্ত্বি ও শত্ত্বিশোলীকিণ”
শীর্ ষক প্রক্প  বো্তববোনমনি কোজ ুরু  কিো।

-

-

-

অনুম োদন সোমেমে “ত্ত্বদনোজপুি জজলোি হোত্ত্বক পুি
উেমজলোন প্রোপ্ত মূল্যবোন জলৌমহি আকত্ত্বিমকি জুদ
ত্ত্বনণ ষন ও অর্ ষননত্ত্বতব মূল্যোনন” শীর্ ষক প্রক্প 
বো্তববোনমনি কোজ ুরু  কিো।
অনুম োদন সোমেমে “বোাংলোমদমশ ভূত্ত্ব ধ্বস আেদ
মূল্যোনমনি জন্য ভূতোত্ত্বিক জত্ত্বিে ও ভূত্ত্ব ধ্বস আগো
সতকষ ব্যবস্থো স্থোেমনি
োধ্যম
ভূত্ত্ব ধ্বস
ব্যবস্থোেনো” শীর্ ষক প্রক্প  বো্তববোনমনি কোজ ুরু 
কিো।

(৫) উৎপাদে বিষয়ক (শুধুমাত্র সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়হক পূরণ করহি েহি) : প্রহোজয েয়
ক) কৃবষ/বশল্প পণ্য,সার, জ্বালােী ইিযাবদঃ
পহণ্যর োম
১
িাে
গম
পাট
আলু
বপয়াজ
িস্ত্র
পাটজাি দ্রব্য
সার (ইউবরয়া)
লিণ

িি©মাে অথ© িছহর উৎপাদহের
লেযমাত্রা
২

প্রবিহিদোিীে মাস পে চন্ত
প্রকৃি উৎপাদে
৩

উৎপাদহের িারা সহন্তাষজেক বকো
৪

) মকাে বিহশষ সামগ্রী/সাবভচহসর উৎপাদে িা সরিরাে মূহল্যর মেহত্র িড় রকহমর সমস্যা িা সাংকহটর আশঙ্কা করা েহল িার
সাংবেপ্ত িণ চো:
গ) বিদুযৎ সরিরাে (হমগাওয়াট) :
প্রবিহিদোিীে মাস
পূি©িিী© মাস
পূি©িিী© িছহরর একই মাস
সহিা©চ্চ র্াবেদা
সহিা©চ্চ উৎপাদে
সহিা©চ্চ র্াবেদা
সহিা©চ্চ উৎপাদে
সহিা©চ্চ র্াবেদা
সহিা©চ্চ উৎপাদে
১
২
৩
৪
৫
৬

র্লমাে পািা/৫

-৫(ঘ) বিদুযহির বসহেম লস (শিকরা োহর) :
সাংস্থার োম

প্রবিহিদোিীে মাহস

পূি©িিী© মাহস

পূি©িিী© িছহর একই মাস

মন্তব্য

১

২

৩

৪

৫

বপবিবি
মিসা
আরইবি
ঙ) মিসার মলািহশবিাং-এর সময়কাল (ঘন্টায়) :
প্রবিহিদোিীে মাহস

পূি©িিী© মাহস

পূি©িিী© িছহরর একই মাস

পূি©িিী© মাস

পূি©িিী© িছহরর একই মাস
র্াবেদা
সরিরাে
৫
৬

জ্বালাবে মিহলর সরিরাে (হমঃ টে)
প্রবিহিদোিীে মাস
র্াবেদা
সরিরাে
১
২

র্াবেদা
৩

সরিরাে
৪

ছ) ঢাকা-র্ট্রগ্রাম মমহট্রা এলাকায় পাবে সরিরাে (োজার গ্যালে)
প্রবিহিদোিীে মাস
পূি©িিী© মাস
………
র্াবেদা
সরিরাে
র্াবেদা
সরিরাে
………
………
………
………
………
………
………
………
………
২
৩
৪
৫
ঢাকা
র্ট্রগ্রাম
(৬) প্রিাে প্রিাে মসক্টর কহপচাহরশেসমূহের লাভ/হলাকসাে : প্রহোজয েয়
মারাত্মক মলাকসােী
প্রবিহিদোিীে মাহস বিরাষ্ট্রীকৃি েহয়হছ
প্রবিষ্ঠাে/ইউবেহটর োম
এমে বমল/কার াোর োম
১

২

পূি©িিী© িছহরর একই মাস
র্াবেদা
সরিরাে

৬

৭

অদূর ভবিষ্যহি ব্যিস্থাপো িা অন্য মকাে িা
গুরুির সমস্যার সৃবষ্ট েহি পাহর এমে
প্রবিষ্ঠাহের োম
৩

র্লমাে পািা/৬

-৬(৭) অবিট আপবত্ত
ক) অবিট আপবত্ত সাংক্রান্ত িথ্য : (লে টাকায়)
মন্ত্রণালয়/
টাকার পবরমাণ
সাংস্থার োম
অবিট
আপবত্তর
সাংখ্যা

ব্রিসীহট জিাহির
সাংখ্যা

বেস্পবত্ত
সাংখ্যা

মজর

মন্তব্য

টাকার
পবরমাণ
৬

১
২
৩
৪
৫
৭
৮
িাাংলাহদশ
অবেষ্পন্ন টাকা
ভূিাবিক জবরপ
৩৩৯
৫২২৭.১৮
৩৩৯
৩০০
১১৬৮.৫৯
৩৯
৪০৫৮.৫৯
অবিদপ্তর
) অবিট বরহপাহট চ গুরুির/িড় রকহমর মকাে জাবলয়াবি/অথ© আত্মসাৎ অবেয়ম িরা পহড় থাকহল মস সি মকসসমূহের িাবলকাঃ োই।
১.দূবে©বি ও শৃঙ্খলা (মন্ত্রণালয় ও অবিদপ্তর/সাংস্থার অবেয়বমি সাংখ্যা)
মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তর/সাংস্থা প্রবিহিদোিীে প্রবিহিদোিীে মাহস মামলা বেস্পবত্তর সাংখ্যা
অবেস্পবত্তকৃি
িি©মাে অথ© িছহর
সমূহে পুবিভুি মমাট মাহস শুরু েওয়া
বিভাগীয়
মমাট বেস্পবত্তকৃি
বিভাগীয়
মামলা মামলার সাংখ্যা
মামলার সাংখ্যা
মামলার সাংখ্যা
(প্রবিহিদোিীে মাহসর
১ম িাবরহ )
র্াকবরচ্যযবি/ির াস্ত অন্যান্য
অব্যােবি
দন্ড
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
(৯) মােি সপদ উন্নয়ে
ক) প্রবশেণ
প্রবশেহণর োম

১

প্রবশেহণর মময়াদ

উহদ্যাগী সাংস্থা/
এহজন্সীর োম

২

৩

মন্ত্রণলয় এিাং আওিািীণ
সাংস্থা মথহক অাংশগ্রেণকারীর
সাংখ্যা
৪

বিহদহশ :
মদহশ :
কবমউবেহকটিভ ইাংবলশ মকাস চ
িথ্য এিাং মোগাহোগ প্রযুবক্ত (আইবসটি) মকাস চ
মমৌবলক প্রবশেণ মকাস চ

০১/০৩/২০২০-১২/০৩/২০২০
০৮/০৩/২০২০-১৯/০৩/২০২০
০২/০৩/২০২০-১৫/০৩/২০২০

আরবপএটিবস

১ জে

আরবপএটিবস

১ জে

আরবপএটিবস

১ জে

) মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তহর গি মাহস মকাে ইে-োউজ প্রবশেহণর আহয়াজে করা েহয় থাকহল িার িণ©োঃ
প্রবশেহণর োম
প্রবশেহণর মময়াদ
উহদ্যাগী সাংস্থা/
এহজন্সীর োম
১

২

৩

মন্ত্রণলয় এিাং আওিািীণ
সাংস্থা মথহক অাংশগ্রেণকারীর
সাংখ্যা
৪

গ) প্রবশেণ কম©সূর্ীহি কম©কিচা/কম©র্ারীহদর অাংশ গ্রেণ িা মহোেয়হের মেহত্র িড় রকহমর মকাে সমস্যা থাকহল িার িণ©োঃ োই।
র্লমাে পািা/৭

-৭ঘ) 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 কমচকিচার সাংখ্যাঃ োই
১০) উহে হোগ্য কাো©িলীঃ
ক) প্রবিহিদোিীে মাহস েতুে আইে ,বিবি ও েীবি প্রণয়ে েহয় থাকহল িার িাবলকাঃ প্রহোজয েয়।
) প্রবিহিদোিীে মাহস গুরুিপূণ©/উহে হোগ্য কম©কান্ডঃ
1. ২০১৯-২০ অর্ ষবছমি “ত্ত্বদনোজপুি জজলোি হোত্ত্বক পুি উেমজলোিীন আলীহোট এলোকোন প্রোপ্ত জলৌমহি আকত্ত্বিমকি জুদ ও
অর্ ষননত্ত্বতকভোমব গুু ত্বপূণ ষ খত্ত্বনজ সম্পদ অনুসন্ধোমনি লমেে একটি অনুসন্ধোন কূে খনন” (ত্ত্বজত্ত্বিএইচ ৭৪/১৯ ) শীর্ ষক ক সূচষ ত্ত্বচ ১
লো জোনুনোিী, ২০২০ তোত্ত্বিমখ ুরু  হমন ২৮ জেব্রুনোিী, ২০২০ তোত্ত্বিখ স োপ্ত হন । উি কূমে ২১৫০ ফুট খনন সম্পন্ন কমি স োপ্ত
জ োর্নো কিো হন। ত্ত্বজত্ত্বিএইচ ৭৪/১৯ শীর্ ষক ক সূচষ ত্ত্বচ জর্মক প্রোপ্ত ১০ টি নমুনো এক্স আিএে ত্ত্ববমের্মণি জন্য ববমেত্ত্বর্ক িসোনন
শোখোন জপ্রিণ কিো হমনমছ ।
2. ২০১৯-২০ অর্ ষবছমি “ত্ত্বদনোজপুি জজলোি হোত্ত্বক পুি উেমজলোিীন আলীহোট এলোকোন প্রোপ্ত জলৌমহি আকত্ত্বিমকি জুদ ও
অর্ ষননত্ত্বতকভোমব গুু ত্বপূণ ষ খত্ত্বনজ সম্পদ অনুসন্ধোমনি লমেে একটি অনুসন্ধোন কূে খনন” (ত্ত্বজত্ত্বিএইচ ৭৫/২০ ) শীর্ ষক ক সূচষ ত্ত্বচি
সমিজত্ত্ব ন কোমজি যোবতীন প্রস্তুত্ত্বত চলমছ ।
3. “খুলনা জেলার বাটিয়াঘাটা ও রুপসা উপজেলা সমূজের ভূমিরুজপর ববমিষ্ট্যসমূে এবং আনুসমিক উপকূলবর্তী দূজ্ যাগসমূে
মনর্ যারজের লজযয উপকূলীয় ভূর্তামিক ও ভূপ্রাকৃমর্তক িানমিত্রায়ন” িীর্ যক কিযসূমির বমেরংগন অাংশ সম্পন্ন েয়। বর্তযিাজন
পরীযাগার মবজের্জের েন্য নমুনা প্রস্তুমর্ত এবং প্রমর্তজবদন প্রস্তুমর্তর কাে িলিান।
4. “খুলনা জেলার জর্তরখাদা, মদঘমলয়া ও খুলনা সদর উপজেলা সমূজের ভূমিরুজপর ববমিষ্ট্যসমূে এবং আনুর্মিক উপকূলবর্তী
দূজ্ যাগসমূে মনর্ যারজের লজযয উপকূলীয় ভূর্তামিক ও ভূপ্রাকৃমর্তক িানমিত্রায়ন” শীর্ ষক বত্ত্বহিঙ্গন ক সূচষ ত্ত্বচি বমেরংগন অাংশ
চল োন। উি ক সূচষ ত্ত্বচি আওতোন ২০ টি চত্ত্বোং, ৩০ টি অগোি জহোল স প্ন্ন্ন হন এবাং যর্োক্রম ২৬৫ টি ও ৮৬ টি নমুনো সাংগৃহ
কিো হন; ১২ টি কদ ষ নমুনোি বোল্ক ণত্ব (মিনত্ত্বসটি) ত্ত্বনণ ষন কিো হন; ত্ত্বভন্ন ত্ত্বভন্ন স্থোন হমত ৩২ টি ভূ-উেমিোস্থ এবাং ভূগভষস্থ েোত্ত্বনি
নমুনোি জভৌত গুণোগুন েিীেো কিো হন।
5. চট্রগ্রো সদি ও তোি েোশ্ববতী এলোকোন “বমঙ্গোেসোগমিি পূব ষ উেকূমল জেোিোত্ত্ব ত্ত্বনমেিোি উেি জোহোজ ভোঙ্গো হমত ত্ত্বনগতষ দূর্মনি
প্রভোব ত্ত্বনণ ষন” শীর্ ষক ক সূচষ ত্ত্বচি আওতোন ত্ত্ববশটি (২০) নমুনোি এবাং চট্রগ্রো সদি এলোকোন “বোাংলোমদমশি বতল ও গ্যোস জেমেি
িোিক ত্ত্বশলোসমূহ এি উেি জেোমলন জীবোমেি তুলনোমূলক ত্ত্ববমের্ণ” শীর্ ষক ক সূচষ ত্ত্বচি আওতোন আটোশটি (২৮) নমুনো প্রস্তুতকিণ
সম্পন্ন কমি োইমক্রোমকোমে েযমবেমণি কোজ চলমছ ।
6. ২০১৯-২০ অর্ ষ বছমিি িোজস্ব বোমজমটি আওতোন“বোন্দিবোন জজলোি লো ো , আলীকদ , র্োনত্ত্বচ উেমজলোি টোিত্ত্বশনোিী
েোহোড়সমূমহি েলল ও ত্ত্বশলোি ত্ত্বণকতোত্ত্বিক ত্ত্ববমের্ণ “ শীর্ ষক বত্ত্বহিঙ্গন ক সূচষ ত্ত্বচ বো্তববোনন কিো হন ।
7. ২০১৯-২০ অর্ ষবছমিি িোজস্ব বোমজমটি আওতোন “টোঙ্গোইল জজলোি ধুপুি ও োটোইল উেমজলোি প্লোইমটোত্ত্বসন জসোেোনসমূমহি
েলমলি ত্ত্বণকতোত্ত্বিক ত্ত্ববমের্ণ ” শীর্ ষক বত্ত্বহিঙ্গন ক সূচষ ত্ত্বচি প্রস্তুত্ত্বতমূলক কোজ চলমছ ।
8. ভূর্তামিক ,ভূপ্রজকৌিল ও নদী গমর্তমবদ্যা মবজের্জের িাধ্যজি িরীয়র্তপুজরর নমিয়া উপজেলার ভাঙনপ্রবে পদ্মা নদীর ভাঙজনর
কারে অনুসন্ধানসে ঐ অঞ্চজলর দুজ্ যাগ িানমিত্রায়ে িীর্ যক কিযসূমির িাধ্যজি ১৫ টি ৩০মি. এসমপটি জবারজোল এবং ১৬টি
অগার কূপ (৩-৪মি.) পদ্মা নদীর ভাঙন এলাকার র্তথ্য উপাত্ত এবং নদীর ব্যাজেমিমিক উপাত্ত, ২ টি (৭০০-৮০০ মি. ) গভীর
জরাটামর জবারজোজরর উপাত্ত এবং ৩টি জসকিজনর পলজলর গঠন সম্পমকযর্ত ভূর্তামিক র্তথ্য সংগ্রে করা েয় ।
9. “চাঁেোইনবোবগঞ্জ জজলোি ত্ত্বশবগঞ্জ উেমজলো এলোকোন °৭০ ত্ত্ব টোি গভীিতো েযন্ত ভূগভষস্থ েোত্ত্বন ও েলমলি ভূ-িোসোনত্ত্বনক
ত্ত্ববমের্মণি োধ্যম েোত্ত্বনি গুনগত োন, েত্ত্বিমবশ মূল্যোনন এবাং ভূ-িোসোনত্ত্বনক োনত্ত্বচে প্রস্তুতকিণ” শীর্ ষক বত্ত্বহিঙ্গন স োপ্ত
হমনমছ ।
র্লমাে পািা/৮

-৮প্রবিহিদে ও প্রিন্ধ প্রণয়েঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“্জিার জেলার অন্তগর্তয ্জিার সদর উপজেলার ভূমিরুজপর ববমিষ্ট্যসমূে এবং আনুর্মিক উপকূলবর্তী দূজ্ যাগসমূে
মনর্ যারজের লজযয উপকূলীয় ভূর্তামিক ও ভূপ্রাকৃমর্তক িানমিত্রায়ন” িীর্ যক কিযসূমির বমেরংগন কাে জিজর্ প্রমর্তজবদন
প্রস্তুজর্তর কাে িলিান আজে।
“কুত্ত্বিনো জজলোি কুত্ত্বিনো সদমিি ভূতোত্ত্বিক োনত্ত্বচেোনন” শীর্ ষক বত্ত্বহিঙ্গন ক সূচষ ত্ত্বচ এবাং “ োত্ত্বনকগঞ্জ জজলোি োত্ত্বনকগঞ্জ
সদি উেমজলোি ভূতোত্ত্বিক োনত্ত্বচেোনন” শীর্ ষক বত্ত্বহিঙ্গন ক সূচষ ত্ত্বচি প্রত্ত্বতমবদন প্রণনমনি কোজ ৮৫% সম্পন্ন হমনমছ।
“ত্ত্বদনোজপুি জজলোি েোব ষতীপুি উেমজলো এলোকোন বড়পুকুত্ত্বিনো কনলো খত্ত্বন ও তোেত্ত্ববদ্যেৎ জকমেি েত্ত্বিমবশগত প্রভোব
ত্ত্বনণ ষন ” শীর্ ষক বত্ত্বহিঙ্গন ক সূচষ ত্ত্বচ সম্পন্ন কমি প্রত্ত্বতমবদন প্রণনমনি কোজ ৬২% সম্পন্ন হমনমছ।
“নিত্ত্বসাংদী জজলোি েলোশ উেমজলো ও নোিোননগঞ্জ জজলোি শীতলেেো নদী ও এি তীিবতী এলোকোন ত্ত্বশ্প োনমনি ভূিোসোনত্ত্বনক প্রভোব ত্ত্বনণ ষন” শীর্ ষক বত্ত্বহিঙ্গন ক ষসূচত্ত্বচ সম্পন্ন কমি প্রত্ত্বতমবদন প্রণনমনি কোজ ২৭% সম্পন্ন হমনমছ।
“েত্ত্বিদপুি জজলোি সদি উেমজলো এলোকোন ৫০ ত্ত্ব টোি গভীিতোি ভূ-গভষস্থ েোত্ত্বন ও েলমলি িোসোনত্ত্বনক ত্ত্ববমের্মণি োিম
েোত্ত্বনি গুনগত োন ও েত্ত্বিমবশ মূল্যোনণ কিণ ” শীর্ ষক বত্ত্বহিঙ্গন ক সূচষ ত্ত্বচ সম্পন্ন হমনমছ ।প্রত্ত্বতমবদন প্রণনমনি কোজ ৬৫%
স োপ্ত হমনমছ ।
নওগাঁ ও বগুিা জেলার অন্তগর্তয নওগাঁ সদর , আদিমদঘী, রােীনগর ও র্তদসংলগ্ন এলাকায় আঞ্চমলক অমভকর্ীয় ও
চুম্বকীয় েমরপ এর প্রােমিক প্রমর্তজবদন প্রনয়জনর কাে িলজে।

েমুো বিহিষণ :
অত্র অবিদপ্তহরর রাসায়বেক গহিষণাগাহর ২৯ মিব্রুয়ারী, ২০২০ পে©ন্ত ৬৪৬ টি েমুো বিহিষহণর জন্য জমা বছল। এ
ছাড়া এ পে চন্ত মকাে েমুো গৃবেি েয় োই । র্লবি মাহস মকাে েমুো বিহিষণ করা েয়বে । িিচমাহে ৬৪৬ টি েমুো বিহিষহণর জন্য
জমা আহছ ।
*২৬ মার্ চ মথহক সািারণ ছুটি থাকায় শা াগুহলা মথহক মকাে প্রবিহিদে পাওয়া োয় োই । এজন্য ২৯ মিব্রূয়ারী , ২০২০ পে চন্ত েমুো
বিহিষহণর বেসাি প্রদাে করা েল ।
গ) আগামী দুই মাহস সপাবদি গুরুিপূণ চ কাহজর িাবলকা :
 অনুম োদন সোমেমে “বোাংলোমদশ ভূ-তোত্ত্বিক জত্ত্বিে অত্ত্বিদপ্তমিি খনন স্বে তো বৃত্ত্বি ও শত্ত্বিশোলীকিণ” শীর্ ষক প্রক্প 
বো্তববোনমনি কোজ ুরু  কিো।
 অনুম োদন সোমেমে “ত্ত্বদনোজপুি জজলোি হোত্ত্বক পুি উেমজলোন প্রোপ্ত মূল্যবোন জলৌমহি আকত্ত্বিমকি জুদ ত্ত্বনণ ষন ও অর্ ষননত্ত্বতব
মূল্যোনন” শীর্ ষক প্রক্প  বো্তববোনমনি কোজ ুরু  কিো।
 অনুম োদন সোমেমে “বোাংলোমদমশ ভূত্ত্ব ধ্বস আেদ মূল্যোনমনি জন্য ভূতোত্ত্বিক জত্ত্বিে ও ভূত্ত্ব ধ্বস আগো সতকষ ব্যবস্থো
স্থোেমনি োধ্যম ভূত্ত্ব ধ্বস ব্যবস্থোেনো” শীর্ ষক প্রক্প  বো্তববোনমনি কোজ ুরু  কিো।
ঘ) আগামী দুই মাহস িড় রকহমর মকাে সমস্যা/সাংকহটর আশাংকা করা েহল িার বিিরণঃ োই।

†gvnv¤§` Ave`yj AvwRR cv‡Uvqvix
cwiPvjK (f~ZË¡)
evsjv‡`k f~ZvwË¡K Rwic Awa`ßi
জসগুনবোত্ত্বগচো, ঢোকো।

