মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাবসক প্রবিহিদহের ছক
মন্ত্রণালয়/বিভাহগর োমঃ িাাংলাহদশ ভূিাবিক
প্রবিহিদোিীে মাহসর োমঃ জানুয়ারী, ২০২১
(১) প্রশাসবেকঃ
ক. ১ কম©কিা©/কম©চারীহদর সাংখ্যা (রাজস্ব িাহজট)
সাংস্থার স্তর / মন্ত্রোলয়
িাাংলাহদশ ভূিাবিক জবরপ অবিদপ্তর

জবরপ অবিদপ্তর ।

অনুহমাবদি পদ
৬৫১

অবিদপ্তর/সাংস্থাসমূে/সাংযুক্ত অবিস (হমাট সাংখ্যা)
ক. ২ শূন্য পহদর বিন্যাসঃ
মজলা কমমকিমার পদ
যুগ্নসবচি/িদুি© পদ
(হেমে বিবস,
এস,বপ)
১
২
-

আওিািীে অবিদপ্তহরর সাংখ্যা
প্রবিহিদে প্রস্তুবির িাবরখ: ০৪/০২/২০২১

পূরণকৃি পদ
৪০২

মমাট = ৬৫১

অন্যান্য ১ম
মেবণর পদ

শূন্যপদ
২৪৯

মমাট= ৪০২

২য় মেবণর পদ

মমাট = ২৪৯

৩য় মেবণর পদ

মমাট

৪থ© মেবণর পদ

৩
৪
৫
৬
৭
৫৮*
২২
১২৪*
৪৫
২৪৯
মমাট ৫৮
মমাট-২২
মমাট- ১২৪
মমাট- ৪৫
*১ম মেেীর ০১ (এক) জে কমমকিমার চাকুরী েহি অপসারণ ও ৩য় মেণী েহি ০১ (এক) জে কমমচারীর চাকুরী েহি অিসর জবেি কারহণ।
ক. ৩ অিীি গুরুিপূণ© (Strategic) পদ, শূণ্য থাকহল িার িাবলকাঃ উপ-মোপবরচালক (ভূিি)-২ টি ।
ক. ৪ বেহয়াগ/পহদান্নবি প্রদােঃ
প্রবিহিদোিীে মাহস পহদান্নবি
মমাট
কম©কিা©
কম©চারী

কম©কিা©
-

েতুে বেহয়াগ প্রদাে
কম©চারী
-

মন্তব্য
মমাট
-

-

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

মদহশ

প্রবিমন্ত্রী
বিহদহশ

সবচি
মদহশ

মন্তব্য
বিহদহশ

খ. উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পবরদশে প্রবিহিদে দাবখহলর সাংখ্যাঃ প্রহোজয েয়
*হকাে সাংলগ্নী ব্যিোর করার প্রহয়াজে ো।।
(২) আ।ে-শৃঙ্খলা বিষয়ক (শুধু মাত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহের জন্য): প্রহোজয েয়।
ক) অপরাি সাংক্রান্তঃ প্রহোজয েয়।
খ) দ্রুি বিচার আ।হের 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 এক। 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) :
িি©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

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

১

২

৩

GeoUPAC প্রকহল্প: ৪০০.০০

২৬০.৩০
(৬৫.১০%)

-

(লে টাকায়)
(খ) প্রকহল্পর অিস্থা সাংক্রান্ত :
প্রবিহিদোিীে
প্রবিহিদোিীে মাহস
মাহস সমাপ্ত
উহবািেকৃি প্রকহল্পর
প্রকহল্পর িাবলকা
িাবলকা
১

২

প্রবিহিদোিীে মাহস চলমাে
প্রকহল্পর কহপাহেন্ট বেসাহি
সমাপ্ত গুরুিপূণ ম অিকাঠাহমা

আগামী দু’মাহসর মহে উহবািে করা েহি এমে
প্রকহল্পর িাবলকা

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 ।িযাবদঃ প্রহোজয েয়
খ) মকাে বিহশষ সামগ্রী/সাবভমহসর 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 কহপমাহরশেসমূহের লাভ/হলাকসাে: প্রহোজয েয়
(৭) অবিট আপবত্ত
ক) অবিট আপবত্ত সাংক্রান্ত িথ্য: (লে টাকায়)
মন্ত্রণালয়/
অবিট
টাকার পবরমাণ ব্রিসীহট জিাহির
সাংস্থার োম
আপবত্তর
সাংখ্যা
সাংখ্যা

বেস্পবত্ত
সাংখ্যা

টাকার
পবরমাণ
৬

মজর

মন্তব্য

১
২
৩
৪
৫
৭
৮
িাাংলাহদশ
৩৮৭৮.৬১
ভূিাবিক জবরপ
৭
৫০.৭০
৪
২৮
(অবেস্পন্ন টাকা)
অবিদপ্তর
খ) অবিট বরহপাহট ম গুরুির/িড় রকহমর মকাে জাবলয়াবি/অথ© আত্মসাৎ অবেয়ম িরা পহড় থাকহল মস সি মকসসমূহের িাবলকাঃ ো।।

চলমাে পািা/৩
-৩(৮) দূবে©বি ও শৃঙ্খলা (মন্ত্রণালয় ও অবিদপ্তর/সাংস্থার অবেয়বমি সাংখ্যা)
মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তর/সাংস্থা প্রবিহিদোিীে প্রবিহিদোিীে মাহস মামলা বেস্পবত্তর সাংখ্যা
সমূহে পুবিভুি মমাট মাহস শুরু েওয়া
বিভাগীয়
মামলা মামলার সাংখ্যা
(প্রবিহিদোিীে মাহসর
১ম িাবরহখ)
চাকবরচ্যযবি/িরখাস্ত অন্যান্য
অব্যােবি
দন্ড
১
২
৩
৪
৫
(৯) মােি সপদ উন্নয়ে
ক) প্রবশেণ
প্রবশেহণর োম

১

প্রবশেহণর মময়াদ

অবেস্পবত্তকৃি
বিভাগীয়
মামলার সাংখ্যা

িি©মাে অথ© িছহর
মমাট বেস্পবত্তকৃি
মামলার সাংখ্যা

৬

৭

উহযাগী সাংস্থা/ এহজন্সীর

২

৩

মন্ত্রণলয় এিাং
আওিািীণ সাংস্থা
মথহক
অাংশগ্রেণকারীর
সাংখ্যা
৪

মন্তব্য

৫

বিহদহশ :
মদহশ :
১ জে

Online Office Management

17/01/21-28/01/21

BIM

সিিেী প্রবশেণ মকাস ম ১ম ব্যাচ

17/01/21-21/01/21

বিয়াম িাউহন্ডশে, কক্সিাজার

২৮ জে

সিিেী প্রবশেণ মকাস ম ২য় ব্যাচ

31/01/21-04/02/21

বিয়াম িাউহন্ডশে, কক্সিাজার

২৮ জে

খ) মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তহর গি মাহস মকাে ।ে-োউজ প্রবশেহণর আহয়াজে করা েহয় থাকহল িার িণ©োঃ
প্রবশেহণর োম
প্রবশেহণর মময়াদ
উহযাগী সাংস্থা/
এহজন্সীর োম
১
Decision Support Tool

২
04/01/21-31/01/21

৩
বজও।উপ্যাক

মন্ত্রণলয় এিাং আওিািীণ
সাংস্থা মথহক অাংশগ্রেণকারীর
সাংখ্যা
৪
২ জে

গ) প্রবশেণ কম©সূচীহি কম©কিমা/কম©চারীহদর অাংশ গ্রেণ িা মহোেয়হের মেহত্র িড় রকহমর মকাে সমস্যা থাকহল িার িণ©োঃ ো।।
ঘ) মন্ত্রণালহয় অে দা জি মট্রবোং (OJT) এর ব্যিস্থা আহছ বকো; ো থাকহল অে দা জি মট্রবোং আহয়াজে করহি িড় রকহমর মকাে
অসুবিিা আহছ বক োঃ ো।।
ঙ) প্রবিহিদোিীে মাহস প্রবশেহণর জন্য বিহদশ গমেকারী কমমকিমার সাংখ্যাঃ ো।

চলমাে পািা/৪
-৪(১০) উহেখহোগ্য কাো©িলীঃ
ক) প্রবিহিদোিীে মাহস েতুে আ।ে, বিবি ও েীবি প্রণয়ে েহয় থাকহল িার িাবলকাঃ প্রহোজয েয়।
খ) প্রবিহিদোিীে মাহস গুরুিপূণ©/উহেখহোগ্য কম©কান্ডঃ
1. “েওগাঁ মজলার মপারশা-পত্নীিলা-িামু।রোট উপহজলাসমূহের অন্তগিম এলাকায় বভবত্তবশলার গভীরিাসে মূল্যিাে খবেজ অনুসন্ধাহের
লহেয প্রবিসরণ ভূকপে জবরপ” শীষ মক িবেরঙ্গণ কাজ সপন্ন েহয়হছ।
2. দূর-অনুিািে ও বজআ।এস পিবি ব্যিোহরর মােহম বসরাজগি মজলার মিলকুবচ উপহজলায় প্রিাবেি েমুো েদীর মরহিািা।োবমক্স
ও গবিপহথর পবরিিমে বেি মারে সে ভূ-প্রাকৃবিক মােবচত্রায়ে শীষ মক িবেরঙ্গণ কাজ চলমাে আহছ।
3. “সািেীরা মজলার অন্তগিম শ্যামেগর ও আশাশুবে উপহজলার ভূবমরূহপর নিবশষ্টযসমূে এিাং আনুষবঙ্গক উপকূলিিী দুহে মাগসমূে
বেি মারহণর লহেয উপকূলীয় ভূিাবিক ও ভূ-প্রাকৃবিক মােবচত্রায়ে” শীষ মক িবেরঙ্গণ কাজ চলমাে আহছ।
4. “বজও ।েিরহমশে ির আরিাে প্লাবোং এন্ড এযিাপহটশে টু ক্লা।হমট মচি, িাাংলাহদশ (বজও।উপ্যাক)”শীষ মক প্রকহল্পর ২০২০-২১
অথ ম িছহরর জন্য এবিবপ িরাদ্দ ৪০০.০০ লে টাকা এিাং জানুয়ারী ২০২১ পে©ন্ত মমাট ব্যয় ২৬০.৩০ লে টাকা এিাং জানুয়ারী মাহস
ব্যয় ৮১.০৫ লে টাকা। জানুয়ারী ২০২১ পে©ন্ত প্রকহল্পর মভৌি অগ্রগবি ৩৫% এিাং আবথ মক অগ্রগবি ৬৫.১০%।উক্ত প্রকহল্পর আওিায়
“খুলো শের ও পাশ্বিিী এলাকায় ভূপ্রহকৌশল কূপ খেে কহর ভূবেমমস্থ মাটির েমুো সাংগ্রে প্রহকৌশল ভূিাবিক মােবচত্রায়ে” শীষ মক
িবেরঙ্গে কমমসূবচ িাস্তিায়হের জন্য কমমকিমাগে খুলোহি অিস্থাে করহছে। খুলোহি জানুয়ারী, ২০২১ মাহস ৩০টি বজও-মটকবেকযাল
মিারহোল সপন্ন করা েহয়হছ এিাং প্রাপ্ত িথ্য ISEG িাটাহিহজ আপহিট করার কাজ অব্যেি আহছ। বজএসবির ২ জে প্রকল্প সাংবিষ্ট
কমমকিমা “Decision Support Tool” শীষ মক অেলা।ে কাবরগবর প্রবশেণ সপন্ন কহরহছে।
5. ২০১৯-২০ অথ মিছহর “বদোজপুর মজলার োবকমপুর উপহজলািীে আলীোট এলাকায় প্রাপ্ত মলৌহের আকবরহকর মজুদ ও
অথ মনেবিকভাহি গুরুিপূণ ম খবেজ সপদ অনুসন্ধাহের লহেয একটি অনুসন্ধাে কূপ খেে” (বজবিএ।চ ৭৫/২০ ) শীষ মক িবেরঙ্গে
কমমসূবচ েহি প্রাপ্ত বিবভন্ন স্তহরর সাংগৃেীি েমুো বজএসবি’র বিবভন্ন পরীোগাহর বিহিষহণর কাজ সপন্ন েহয়হছ। প্রবিহিদে নিরীর
কাজ চ্যড়ান্ত পে মাহয় আহছ।
প্রবিহিদে ও প্রিন্ধ প্রণয়েঃ
প্রবিহিদোিীে মাহস বজএসবির িাটা মসন্টাহর প্রাপ্ত প্রবিহিদে/প্রিহন্ধর োম:



The Regional Gravity and Magnetic Surveys in Nachole, Gomastapur, Niamatpur and Porsha areas of
Chapai Nawabganj and Naogaon Districts, Bangladesh.
Jamuna River Shifting and Morhodynamic Assessment as well as Geomorphological Mapping of
Shahjadpur Upazila, Sirajganj District Using Remote Sensing and GIS Technique..

েমুো বিহিষণ :
অত্র অবিদপ্তহরর রাসায়বেক গহিষণাগাহর ৩১ বিহসম্বর, ২০২০ পেন্ত ৬৩৪ টি েমুো বিহিষহণর জন্য জমা বছল। এছাড়া চলবি মাহস ২৩ টি
েমুো গৃবেি েয়। চলবি মাহস মকাে েমুো বিহিষণ সপন্ন েয় বে। ৩১ জানুয়ারী, ২০২১ পেন্ত 657 টি েমুো বিহিষহণর জন্য জমা আহছ ।

গ) আগামী দু। মাহস সপাবদি গুরুিপূণ ম কাহজর িাবলকা:
 রাঙ্গামাটি মজলার কাপ্তা। উপহজলার ভূিাবিক মােবচত্রায়ে।
ম উপহজলার ভূিাবিক মােবচত্রায়ে।
 মেত্রহকাো মজলার দূগাপুর
 মোয়াখালী মজলার সুিণ মচর উপহজলার সমুদ্র উপকূলিিী এলাকার ভূপৃষ্ঠ ও ভূগভমস্থ পাবের লিণাক্তিা দূরীকরহণর জন্য ব্যিোর
উপহোগী ও সােয়ী প্রযুবক্ত উদ্ভািে।
ঘ) আগামী দু। মাহস িড় রকহমর মকাে সমস্যা/সাংকহটর আশাংকা করা েহল িার বিিরণঃ ো।।

