ক) সেবা েহজিকরণকৃত উদ্ভাবনী উদ্যাগটির নাম: সমন্বিত প্যান্বিন ািন্বি ও প্যান্বিওনটািন্বিক্যাি
ডাটানেি অ্যাপ আক্ানে প্রস্তুত ক্নে তথ্য প্রদা সহন্বিক্েণ
খ) সেবাটি েহজিকরদ্ণর স ৌজিকতা (েমস্যাটি জক জিল): বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি (ত্ত্বজএসত্ত্বব),
ত্ত্ববদ্যুৎ, জ্বালাত্ত্বি ও খত্ত্বিজ সম্পে মন্ত্রণালদেি অন্তভূূক্ত একমাত্র সিকািী সাংস্থা যা বাাংলাদেদশি ভূতাত্ত্বিক গদবষণা
সম্পােি কদি থাদক। স্তিতি এবাং জীবস্তিতি শাখা ত্ত্বজএসত্ত্ববি একটি গুরুত্বপূণ ূ শাখা যা স্তিতাত্ত্বিক এবাং
ূ গদবষণা কদি থাদক। উক্ত শাখাে ত্ত্ববশে
জীবস্তিতাত্ত্বিক টুলস্ ব্যাবহাি কদি স্তিতাত্ত্বিক শ্রেত্ত্বণত্ত্ববন্যাস সম্পত্ত্বকত
আকাদি প্যাত্ত্বলওদটালত্ত্বজকুাল গদবষণা চলমাি িদেদে। এই প্যাত্ত্বলওদটালত্ত্বজকুাল গদবষণাে
প্যাত্ত্বলদিাদলাত্ত্বজকুাল এবাং শ্রোিাত্ত্বমত্ত্বিদেিাি গদবষণা উদেখদযাগ্য। উক্ত গদবষণাি মাধ্যদম প্রত্নপত্ত্বিদবশ (প্যাত্ত্বলও
এিভাদোিদমট) পুিরুদ্ধাি, গঠিকালীি পত্ত্বিদবশ (ত্ত্বিদপাত্ত্বজশিাল এিভাদোিদমট) এি ইত্ত্বতহাস, জলবায়ুি
পত্ত্বিবতূি এবাং হাইদরাকাব ূদিি উপত্ত্বস্থত্ত্বত জািা যাে। বতূমাি সমদেি শ্রপাদলিসমূহ পয ূদবক্ষি কিাি মাধ্যদম
হদলাত্ত্বসি সমদেি বৃক্ষ, গুল্ম ও আগাো প্রজাত্ত্বতি প্রত্নপত্ত্বিদবশ এবাং প্যাত্ত্বলদিাদলাত্ত্বজকুাল শ্রজাি ত্ত্বিণ ূে কিা সম্ভব।
এই ত্ত্ববশে গদবষিাে সহােতা প্রাত্ত্বপ্তি উদেদে শ্রপাদলি কুাটালগ প্রস্তুত্ত্বতি লদক্ষু বতূমাদি সহােক কমূসূত্ত্বচ ত্ত্বহদসদব
প্রত্ত্বত বেি ক্ষুদ্র আকাদি ‘শ্রপাদলি কুাটালগ’ প্রস্তুত্ত্বতি কাজ কিা হদে। শ্রসই সাদথ সিাক্তকৃত মাইদরােত্ত্বসল
(শ্রোিাত্ত্বমত্ত্বিদেিা) এি িমুিা ত্ত্বিদেও ‘কুাটালগ’ প্রস্তুত্ত্বতি কাজ চলমাি িদেদে। বাাংলাদেদশি শ্রপ্রক্ষাপদট এখি
পয ূন্ত শ্রপাদলি এবাং শ্রোিাত্ত্বমত্ত্বিদেিাি সম্পূণ ূ শ্রকাি কুাটালগ প্রস্তুত কিা হেত্ত্বি। উক্ত দ্যইটি কুাটালগ স্তিতি এবাং
জীবস্তিতি, প্রত্নপত্ত্বিদবশ, হাইদরাকাব ূদিি গদবষক, ত্ত্ববশ্বত্ত্ববদ্যালদেি ত্ত্বশক্ষক এবাং ত্ত্বশক্ষাথীদেি ত্ত্বশক্ষা এবাং
ি তথ্য ও পেীক্ষাগাে প্রস্তুত প্রণািী
গদবষিাি কাদজ ত্ত্ববদশষ সহােক ভূত্ত্বমকা পালি কদি ন্বেধায় ক্যাটািগ সম্পন্বক্ত
সম্পনক্ি ধাে া প্রান্বিে উনেনে েতিমান ন্বেন্বিন্ন সেক্ান্বে-বেসেক্ান্বে ন্বেশ্বন্বেদ্যািয় এেং গনেষ া সংস্থা
োংিানদশ ভূতান্বিক্ িন্বেপ অ্ন্বধদিনেে ন্ব ক্ট আনেদ ক্নে । বসো গ্রহণক্ােী সংস্থা/ব্যান্বি উি তথ্য প্রান্বিে
উনেনে পু ঃপু অ্ন্বধদিনে যাতায়ানতে ক্ােনণ মূল্যো সময় ও অ্নথ িে অ্পচয় হয় এেং এক্ইসানথ
বসোদা ক্ান্বে ক্মিক্তিাে সমনয়ে অ্পচনয়ে সানথ দািন্বেক্ ক্ানিও আসুন্বেধাে সম্মুন্বি হনত হয়। ফিশ্রুন্বতনত
বসো গ্রহণক্ােী সংস্থা/ব্যান্বি োংিানদশ ভূতান্বিক্ িন্বেপ অ্ন্বধদিনেে ন্ব ক্ট হনত যথাযথ তথ্য প্রান্বি বথনক্ েন্বিত
হ ।
▫ ন্বক্িানে সমস্যাটিে সমাধা ক্ো হনয়নে: স্তেতি এেং িীেস্তেতি শািায় সংেন্বক্ষত প্যান্বিন ািন্বি ও
ি তথ্য ও পেীক্ষাগাে প্রস্তুত প্রণািী অ্যাপ আক্ানে অ্ িাইন
প্যান্বিওনটািন্বিক্যাি গদবষণাে ক্যাটািগ সম্পন্বক্ত
আপনিাড ক্ো হনয়নে। উি তথ্য বসো গ্রহণক্ােী সংস্থা/ব্যান্বি (সেক্ান্বে-বেসেক্ান্বে ন্বশক্ষা প্রন্বতষ্ঠান ে গদবষণা
ক্ানি ন্ব নয়ান্বিত োত্র/গনেষক্/ন্বশক্ষক্) অ্ িাইন অ্যাপ বথনক্ সংগ্রহ ক্েনত পােনে । অ্যাপটি ডায় ান্বমক্
ন্বহনসনে প্রস্তুত ক্ো হনয়নে যা প্রন্বত েেে গদবষণািব্ধ তু তথ্য দ্বাো হাি াগাদ ক্ো হনে, ফিশ্রুন্বতনত
বসোগ্রহণক্ােী সংস্থা/ব্যান্বি হাি াগাদ তথ্যসমূহ সহনিই সংগ্রহ ক্েনত পােনে ।
▫ সমস্যা সমাধান ে মনে উদ্ভাে

ন্বক্ ন্বেি: বসোগ্রহীতাসহ ন্বিএসন্বে’ে বয বক্ান া ক্মিক্তিা স্তেতি এেং
িীেস্তেতি শািায় সংেন্বক্ষত প্যান্বিন ািন্বি ও প্যান্বিওনটািন্বিক্যাি গনেষ াে ক্যাটািগ ও পেীক্ষাগাে প্রস্তুত

ি তথ্য বয বক্া অ্েস্থা বথনক্ ন্বে া িেচ এেং ন্বে া যাতায়ানত স্বল্পসমনয় বপনত পানে ।
প্রণািী সম্পন্বক্ত
োংিানদনশে বপ্রক্ষাপনট এি পয িন্ত বপানি এেং বফাোন্বমন্ব নফোে সম্পূণ ি বক্া ক্যাটািগ প্রস্তুত ক্ো হয়ন্ব ।
ন্বডন্বিটাি োংিানদনশে বলাগা নক্ সামন বেনি এ ধেন ে ক্যাটািগ অ্যাপ আক্ানে প্রক্ান্বশত হওয়ায় তা
ভূতান্বিক্ ন্বশক্ষা এেং গদবষণাে বক্ষনত্র গুরুত্বপূণ ি ভূন্বমক্া পাি ক্েনে। উনেখ্য, এ ধেন ে অ্যাপ েন্বহ িোংিানদনশ
েহুিিানে ব্যেহৃত হনে।
▫ েতিমা বসো সহন্বিক্েনণে পূনে িে অ্েস্থা ন্বক্ ন্বেনিা: পূনে ি বসো গ্রহণক্ােী সংস্থা/ব্যান্বি তথ্য প্রান্বিে উনেনে

মহাপন্বেচািক্ মনহাদনয়ে ন্ব ক্ট আনেদ ক্েনত যা ন্বেন্বিন্ন ধাপ অ্ন্বতক্রম ক্নে সংন্বিষ্ট শািা প্রধান ে ন্ব ক্ট
বপৌোন াে পে শািা প্রধা অ্নুমন্বত সানপনক্ষ তথ্য প্রদা ক্েনত । এই প্রন্বক্রয়াটিনত বসো গ্রন্বহতাে অ্নথ িে এেং
সমনয়ে অ্পচয় হনতা।
▫ ি গন ে বসো প্রদান

ন্বক্িানে এটি ভূন্বমক্া োিনে: বসোগ্রহীতাগণনক্ এে মােনম ন্বে া িেচ এেং ন্বে া
যাতায়ানত স্বল্প সমনয় তথ্য প্রদা ক্ো সম্ভে হনে।
▫ সেবা েহজিকরণকৃত উদ্ভাে টিনত ন্বক্ ন্বশক্ষণীয় েনয়নে: োংিানদনশে বপ্রক্ষাপনট এি পয িন্ত বপানি এেং বফাো

ন্বমন্ব নফোে সম্পূণ ি বক্া ক্যাটািগ প্রস্তুত ক্ো হয়ন্ব । ন্বডন্বিটাি োংিানদনশে বলাগা নক্ সামন বেনি এ ধেন ে
ক্যাটািগ অ্যাপ আক্ানে প্রক্ান্বশত হওয়ায় তা ভূতান্বিক্ ন্বশক্ষা এেং গনেষ াে বক্ষনত্র গুরুত্বপূণ ি ভূন্বমক্া পাি
ক্েনে।
গ) শ্রসবাপ্রাত্ত্বপ্তি শ্রমৌত্ত্বলক তথ্যাত্ত্বে:
ত্ত্ববষে
১.
শ্রসবা প্রোিকািী অত্ত্বেস
২.
শ্রসবাি সাংত্ত্বক্ষপ্ত ত্ত্বববিণ

৩.
৪.

তথ্যাত্ত্বে
বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি
 শ্রসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত তথ্য প্রাত্ত্বপ্তি উদেদে
মহাপত্ত্বিচালক মদহােদেি ত্ত্বিকট আদবেি কদিি।
 মহাপত্ত্বিচালক মদহােে তথ্য প্রোি সম্ভবপি হদল অনুমত্ত্বত
প্রোি কদি সাংত্ত্বিস্ট শাখাে শ্রপ্রিণ কদিি।
 শাখাি শাখা প্রিাি তদথ্যি িিদিি উপি ত্ত্বিভূি কদি সাংত্ত্বিস্ট
কমূকতূাি ত্ত্বিকট শ্রপ্রিণ কদিি।
 উক্ত কমূকতূা প্রকাত্ত্বশত তদথ্যি ত্ত্বভত্ত্বিদত সকল তথ্যদক
শ্রেিীত্ত্ববন্যাস কদিি।
 শ্রসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত শ্রক তথ্য প্রোি কদিি।
বাত্ত্বষ ূক শ্রসবা গ্রহণকািীি ১০-২০ জি
সাংখ্যা
শ্রসবাপ্রাত্ত্বপ্তি শতূাবত্ত্বল
কাগজপত্রাত্ত্বেসহ যথাযথভাদব উপযুক্ত ব্যাত্ত্বক্তি ত্ত্বিকট আদবেি োত্ত্বখল
কিদত হদব, চাত্ত্বহত তদথ্যি সহজলভুতা এবাং সাংত্ত্বিস্ট
কমূকতূাি/কমূচাত্ত্বিি ত্ত্বিেত্ত্বমত োপ্তত্ত্বিক কাজ সমাপিাদন্ত অবত্ত্বশষ্ট সমে
(যত্ত্বে থাদক)।

৫.

৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.

১২.

োত্ত্বেত্বপ্রাপ্ত কমূকতূা ও ১. মহাপত্ত্বিচালক
কমূচািী
২. উপ মহাপত্ত্বিচালক
৩. পত্ত্বিচালক
৪. উপ পত্ত্বিচালক
৫. সহকাত্ত্বি পত্ত্বিচালক
৬, পিীক্ষাগাি সহকাত্ত্বি ও
৭. অন্যান্য কমূচাত্ত্বি
শ্রসবাপ্রাত্ত্বপ্তি সমে
০১-০২ মাস
শ্রসবা প্রাত্ত্বপ্তদত প্রদোজিীে শ্রসবা গ্রহণকািী ব্যাত্ত্বক্তি ত্ত্ববশ্বত্ত্ববদ্যালে/গদবষিা সাংস্থা হদত তথ্য প্রাত্ত্বপ্তি
কাগজপত্র
উদেদে উপযুক্ত চাত্ত্বহোপত্র।
শ্রসবাপ্রাত্ত্বপ্তি জন্য খিচ
শ্রসবাপ্রাত্ত্বপ্তি
জন্য
যাতাোদতি সাংখ্যা
সাংত্ত্বিষ্ট
আইি/ত্ত্ববত্ত্বি/িীত্ত্বতমালাি
তাত্ত্বলকা
শ্রসবা শ্রপদত ব্যথ ূ হদল
পিবতী
প্রত্ত্বতকািকািী
কমূকতূা, পেত্ত্বব, ইদমইল
ও শ্রোি
শ্রসবা প্রাত্ত্বপ্ত/ প্রোদিি শ্রক্ষদত্র
অসুত্ত্ববিা/
সমস্যা
/
চুাদলঞ্জসমূহ

৫০০০ টাকা (আনুমাত্ত্বিক)
৮-১০ বাি নূন্যতম।
প্রদযাজু িে
প্রদযাজু িে

শ্রসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত তথ্য প্রাত্ত্বপ্তি উদেদে প্রদোজিীে
কাগজপত্রসহ আদবেি োত্ত্বখদলি পি আদবেি পত্র যাচাই এবাং মতামত
প্রাত্ত্বপ্তি জন্য বািাংবাি অত্ত্বিেপ্তদি যাতাোদতি কািদণ মূল্যবাি সমে ও
অদথ ূি ব্যাপক অপচে হে এবাং একইসাদথ শ্রসবাোিকাত্ত্বি কমূকতূাি
সমদেি অপচদেি সাদথ োপ্তত্ত্বিক কাদজও আসুত্ত্ববিাি সম্মুত্ত্বখি হদত
হে। েলশ্রুত্ত্বতদত শ্রসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক
জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তদিি ত্ত্বিকট হদত যথাযথ তথ্য প্রাত্ত্বপ্ত শ্রথদক বত্ত্বিত হি।

ঘ) ত্ত্ববদ্যমাি শ্রসবা-পদ্ধত্ত্বত ত্ত্ববদিষণ:
শ্রসবা
কায ূরম
প্রোদিি
িাপ
িাপ-১ শ্রসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত তথ্য প্রাত্ত্বপ্তি
উদেদে মহাপত্ত্বিচালক মদহােদেি ত্ত্বিকট
আদবেি োত্ত্বখল

প্রত্ত্বত িাদপি সমে
(ত্ত্বেি/ঘটা/ত্ত্বমত্ত্বিট)

সম্পৃক্ত ব্যত্ত্বক্তবগ ূ (পেত্ত্বব)

১ ত্ত্বেি

আদবেিকািী

িাপ-২

আদবেিপত্র গ্রহণ, িাদেত্ত্বিভুক্তকিণ

২ ত্ত্বেি

িাপ-৩

মহাপত্ত্বিচালক মদহােদেি ত্ত্বিকট শ্রপশ
কিা
মহাপত্ত্বিচালক মদহােে পত্ত্বিকল্পিা ও
বাস্তবােি শাখাে শ্রপ্রিণ কদিি

১ ত্ত্বেি

পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখা,
উপ পত্ত্বিচালক পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি
শাখাি ত্ত্বিকট শ্রপ্রিণ কদিি
উপ পত্ত্বিচালক পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি
শাখা, িত্ত্বথদত উপস্থাপদিি উদেদে
শাখাে শ্রপ্রিণ কদিি

১ ত্ত্বেি

িাপ-৪
িাপ-৫
িাপ-৬

িাপ-৭

অত্ত্বেস সহকািী, পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি
শাখা, িত্ত্বথদত উপস্থাপি কদি উপ
পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখাি
ত্ত্বিকট শ্রপ্রিণ কদিি
িাপ-৮ উপ পত্ত্বিচালক পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি
শাখা, িত্ত্বথটি পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা ও
বাস্তবােি শাখা এি ত্ত্বিকট শ্রপ্রিণ কদিি
িাপ-৯ পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখা,
মহাপত্ত্বিচালক মদহােদেি ত্ত্বিকট শ্রপশ
কদিি
িাপ-১০ মহাপত্ত্বিচালক
মদহােে,
উপ
মহাপত্ত্বিচালক এবাং শাখা প্রিাদিি
(পত্ত্বিচালক) সাদথ আদলাচিা সাদপদক্ষ
অনুমত্ত্বত প্রোি কদিি।

১ ত্ত্বেি

২ ত্ত্বেি

৩ ত্ত্বেি

১ ত্ত্বেি
১ ত্ত্বেি
৪ ত্ত্বেি

িাপ-১১
মহাপত্ত্বিচালক মদহােে পত্ত্বিকল্পিা ও
বাস্তবােি শাখাে শ্রপ্রিণ কদিি
িাপ-১২ পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি
সাদপদক্ষ পত্র ইসুু কদি
সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্তি ত্ত্বিকট
প্রোিকািী শাখাি শাখা
শ্রপ্রিণ কদিি

শাখা অনুমত্ত্বত
শ্রসবা গ্রহণকািী
এবাং শ্রসবা
প্রিাদিি ত্ত্বিকট

২ ত্ত্বেি
৩ ত্ত্বেি

মহাপত্ত্বিচালক এি
ব্যাত্ত্বক্তগত কমূকতূা
মহাপত্ত্বিচালক
মহাপত্ত্বিচালক এবাং
পত্ত্বিচালক,পত্ত্বিকল্পিা ও
বাস্তবােি শাখা
পত্ত্বিচালক এবাং উপ
পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা ও
বাস্তবােি শাখা
উপ পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা
ও বাস্তবােি শাখা,
অিীক্ষক, সহকািী এবাং
অত্ত্বেস সহকািী
উপ পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা
ও বাস্তবােি শাখা,
অিীক্ষক, সহকািী এবাং
অত্ত্বেস সহকািী
পত্ত্বিচালক এবাং উপ
পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা ও
বাস্তবােি শাখা
মহাপত্ত্বিচালক এবাং
পত্ত্বিচালক,পত্ত্বিকল্পিা ও
বাস্তবােি শাখা
মহাপত্ত্বিচালক মদহােে, উপ
মহাপত্ত্বিচালক এবাং শাখা
প্রিাি (পত্ত্বিচালক)
মহাপত্ত্বিচালক, পত্ত্বিচালক,
উপ পত্ত্বিচালক এবাং অত্ত্বেস
সহকািী পত্ত্বিকল্পিা ও
বাস্তবােি শাখা
অত্ত্বেস সহকািী পত্ত্বিকল্পিা
ও বাস্তবােি শাখা,
আদবেিকািী, শাখা প্রিাি
(পত্ত্বিচালক)

ঙ) ত্ত্ববদ্যমাি পদ্ধত্ত্বতি প্রদসস ম্যাপ (Process Map):
শুরু
আনেদ ক্ােী

১. আনেদ দান্বিি

P: মহাপন্বেচািক্ এে ব্যান্বিগত
ক্মিক্তিা, T: ২ ন্বদ

২. আনেদ পত্র গ্রহণ, ডানয়ন্বেভুিক্েণ
৩. মহাপন্বেচািক্ মনহাদনয়ে ন্ব ক্ট বপশ ক্ো

P: মহাপন্বেচািক্, T: ১ ন্বদ
P: মহাপন্বেচািক্ এেং পন্বেচািক্, T: ১ ন্বদ

৪. পন্বেক্ল্প া ও োস্তোয় শািায় বপ্রেণ

৫. পন্বেচািক্, পন্বেক্ল্প া ও োস্তোয় শািা, উপ পন্বেচািক্ পন্বেক্ল্প া ও
োস্তোয় শািাে ন্ব ক্ট বপ্রেণ ক্নে

P: পন্বেচািক্ এেং উপ পন্বেচািক্, T:
১ ন্বদ

৬. উপ পন্বেচািক্ পন্বেক্ল্প া ও োস্তোয় শািা, ন্বথনত উপস্থাপন ে উনেনে
শািায় বপ্রেণ ক্নে

P: উপ পন্বেচািক্, অ্ধীক্ষক্, সহক্ােী
এেং অ্ন্বফস সহক্ােী, T: ২ ন্বদ

৭. অ্ন্বফস সহক্ােী, পন্বেক্ল্প া ও োস্তোয় শািা, ন্বথনত উপস্থাপ ক্নে উপ
পন্বেচািক্ এে ন্ব ক্ট বপ্রেণ ক্নে

P: উপ পন্বেচািক্, অ্ধীক্ষক্, সহক্ােী এেং
অ্ন্বফস সহক্ােী, T: ৩ ন্বদ

৮. উপ পন্বেচািক্, ন্বথটি পন্বেচািক্, পন্বেক্ল্প া ও োস্তোয় শািা এে ন্ব ক্ট
বপ্রেণ ক্নে

P: পন্বেচািক্ এেং উপ পন্বেচািক্, T:
১ ন্বদ

৯. পন্বেচািক্, পন্বেক্ল্প া ও োস্তোয় শািা, মহাপন্বেচািক্ মনহাদনয়ে ন্ব ক্ট
বপশ ক্নে

১০. মহাপন্বেচািক্ মনহাদয়, উপ
মহাপন্বেচািক্ এেং শািা প্রধান ে
(পন্বেচািক্) সানথ আনিাচ া
সানপনক্ষ অ্নুমন্বত প্রদা ক্নে

P: মহাপন্বেচািক্ এেং পন্বেচািক্, T: ১
ন্বদ

P: মহাপন্বেচািক্ মনহাদয়, উপ
মহাপন্বেচািক্ এেং পন্বেচািক্, T: ৪
ন্বদ

১১. মহাপন্বেচািক্ মনহাদয় পন্বেক্ল্প া ও োস্তোয় শািায় বপ্রেণ ক্নে

P: মহাপন্বেচািক্, পন্বেচািক্, উপ
পন্বেচািক্ এেং অ্ন্বফস সহক্ােী, T:
২ ন্বদ

১২. পন্বেক্ল্প া ও োস্তোয় শািা অ্নুমন্বত সানপনক্ষ পত্র ইসুয

P: অ্ন্বফস সহক্ােী পন্বেক্ল্প া ও
োস্তোয় শািা, আনেদ ক্ােী,
শািা প্রধা , T: ৩ ন্বদ

বসো গ্রহণক্ােী
সংস্থা/ব্যান্বিে প্রান্বি

বসো প্রদা ক্ােী শািাে
শািা প্রধান ে প্রান্বি

বশষ

চ) প্রস্তাত্ত্ববত প্রদসস ম্যাপ:
শুরু

১. বসো গ্রহণক্ােী সংস্থা/ব্যান্বি বমাোইনি ইটােন ট সােস্ক্রাইে

আনেদ ক্ােী

২. বমাোইনিে অ্যাপ বষ্টাে বথনক্ অ্যাপ ডাউ নিাড এেং ইন্সটি

আনেদ ক্ােী

আনেদ ক্ােী

৩. অ্যাপ বথনক্ প্রনয়াি ীয় তথ্য সংগ্রহ

বশষ

ন্বচত্র: Equatorial View of Mikania scandens
(1000X)

ন্বচত্র: অ্যানপে বহাম ইটােনফস

ন্বচত্র: Equatorial View of Hibiscus surattensis
(400X)

ে) তুলিামূলক ত্ত্ববদিষণ (ত্ত্ববদ্যমাি ও প্রস্তাত্ত্ববত পদ্ধত্ত্বতি িাপত্ত্বভত্ত্বিক তুলিা):
ত্ত্ববদ্যমাি
প্রদসস
ম্যাদপি িাপ

ত্ত্ববদ্যমাি িাদপি বণ ূিা

িাপ-১

আদবেি োত্ত্বখল

িাপ-২
িাপ-৩
িাপ-৪
িাপ-৫

আদবেিপত্র গ্রহণ, িাদেত্ত্বিভুক্তকিণ
মহাপত্ত্বিচালক মদহােদেি ত্ত্বিকট শ্রপশ কিা
পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখাে শ্রপ্রিণ
পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখা, উপ
পত্ত্বিচালক পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখাি ত্ত্বিকট
শ্রপ্রিণ কদিি
উপ পত্ত্বিচালক পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখা,
িত্ত্বথদত উপস্থাপদিি উদেদে শাখাে শ্রপ্রিণ
অত্ত্বেস সহকািী, পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখা,
িত্ত্বথদত উপস্থাপি কদি উপ পত্ত্বিচালক এি ত্ত্বিকট
শ্রপ্রিণ কদিি
উপ পত্ত্বিচালক, িত্ত্বথটি পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা ও
বাস্তবােি শাখা এি ত্ত্বিকট শ্রপ্রিণ কদিি
পত্ত্বিচালক, পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখা,
মহাপত্ত্বিচালক মদহােদেি ত্ত্বিকট শ্রপশ কদিি
মহাপত্ত্বিচালক মদহােে, উপ মহাপত্ত্বিচালক এবাং
শাখা প্রিাদিি (পত্ত্বিচালক) সাদথ আদলাচিা
সাদপদক্ষ অনুমত্ত্বত প্রোি কদিি।
মহাপত্ত্বিচালক মদহােে পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি
শাখাে শ্রপ্রিণ কদিি
পত্ত্বিকল্পিা ও বাস্তবােি শাখা অনুমত্ত্বত সাদপদক্ষ পত্র
ইসুু কদি শ্রসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্তি ত্ত্বিকট
এবাং শ্রসবা প্রোিকািী শাখাি শাখা প্রিাদিি ত্ত্বিকট
শ্রপ্রিণ

িাপ-৬
িাপ-৭
িাপ-৮
িাপ-৯
িাপ-১০

িাপ-১১
িাপ-১২

ন্বচত্র: Ammonia beccarii
(Linnaeus, 1758)

প্রস্তাত্ত্ববত
প্রদসস
ম্যাদপি
িাপ
িাপ-১

প্রস্তাত্ত্ববত িাদপি বণ ূিা

িাপ-২
িাপ-৩
িাপ-৪
িাপ-৫

সিাসত্ত্বি অুাপ শ্রথদক তথ্য গ্রহণ এি শ্রক্ষদত্র শ্রকাি
িাদপি প্রদোজি শ্রিই
প্রদোজি শ্রিই
প্রদোজি শ্রিই
প্রদোজি শ্রিই
প্রদোজি শ্রিই

িাপ-৬

প্রদোজি শ্রিই

িাপ-৭

প্রদোজি শ্রিই

িাপ-৮

প্রদোজি শ্রিই

িাপ-৯

প্রদোজি শ্রিই

িাপ-১০

প্রদোজি শ্রিই

িাপ-১১
িাপ-১২

প্রদোজি শ্রিই
প্রদোজি শ্রিই

ন্বচত্র: Cyclammina trullissata
(Brady, 1879)

জ) TCV (Time, Cost & Visit) অনুসাদি ত্ত্ববদ্যমাি ও প্রস্তাত্ত্ববত পদ্ধত্ত্বতি তুলিা:
সময় (ন্বদ /ঘটা)
িেচ ( াগন্বেক্ ও অ্ন্বফনসে)
যাতায়াত
ধাপ
ি েি
দান্বিিীয় ক্াগিপত্র

ন্বেদ্যমা পদ্ধন্বত
০১-০২ মাস
৫০০০ টাক্া
৮-১০ োে নূন্যতম।
১২
১০-১২ ি
চান্বহদা পত্র

প্রস্তান্বেত পদ্ধন্বত
১ ঘটা
৫০ টাক্া (ইটােন ট োেদ)
প্রনয়াি ব ই
৩
প্রনয়াি ব ই
প্রনয়াি ব ই

বিিন্বচত্র:

ঝ) বাস্তবােদিি অত্ত্বভজ্ঞতাি আনুপূত্ত্বব ূক ত্ত্বববিণ:
বাাংলাদেদশি শ্রপ্রক্ষাপদট এখি পয ূন্ত শ্রপাদলি এবাং শ্রোিাত্ত্বমত্ত্বিদেিাি সম্পূণ ূ শ্রকাি কুাটালগ প্রস্তুত কিা হেত্ত্বি।
উক্ত দ্যইটি কুাটালগ স্তিতি এবাং জীবস্তিতি, প্রত্নপত্ত্বিদবশ, হাইদরাকাব ূদিি গদবষক, ত্ত্ববশ্বত্ত্ববদ্যালদেি ত্ত্বশক্ষক
ূ
এবাং ত্ত্বশক্ষাথীদেি ত্ত্বশক্ষা এবাং গদবষণাি কাদজ ত্ত্ববদশষ সহােক ভূত্ত্বমকা পালি কদি ত্ত্ববিাে কুাটালগ সম্পত্ত্বকত
তথ্য ও পিীক্ষাগাি প্রস্তুত প্রণালী সম্পদকূ িািিা প্রাত্ত্বপ্তি উদেদে বতূমাদি ত্ত্ববত্ত্বভন্ন সিকাত্ত্বি-শ্রবসিকাত্ত্বি
ত্ত্ববশ্বত্ত্ববদ্যালে এবাং গদবষণা সাংস্থা বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তদিি ত্ত্বিকট আদবেি কদিি। শ্রসবা গ্রহণকািী
সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত উক্ত তথ্য প্রাত্ত্বপ্তি উদেদে বািাংবাি অত্ত্বিেপ্তদি যাতাোদতি কািদণ মূল্যবাি সমে ও অদথ ূি ব্যাপক
অপচে হে এবাং একইসাদথ শ্রসবাোিকাত্ত্বি কমূকতূাি সমদেি অপচদেি সাদথ োপ্তত্ত্বিক কাদজও আসুত্ত্ববিাি
সম্মুত্ত্বখি হদত হে। েলশ্রুত্ত্বতদত শ্রসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তদিি ত্ত্বিকট হদত
যথাযথ তথ্য প্রাত্ত্বপ্ত শ্রথদক বত্ত্বিত হি। ত্ত্ববদ্যমাি সমস্যা সমািাদি স্তিতি এবাং জীবস্তিতি শাখাে সাংিত্ত্বক্ষত
ূ তথ্য ও পিীক্ষাগাি প্রস্তুত প্রণালী অুাপ
প্যাত্ত্বলদিালত্ত্বজ ও প্যাত্ত্বলওদটালত্ত্বজকুাল গদবষণাি কুাটালগ সম্পত্ত্বকত
আকাদি অিলাইদি আপদলাি কিা হদব। উক্ত তথ্য শ্রসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত (সিকাত্ত্বি-শ্রবসিকাত্ত্বি ত্ত্বশক্ষা
প্রত্ত্বতষ্ঠাদিি গদবষণা কাদজ ত্ত্বিদোত্ত্বজত োত্র/গদবষক/ত্ত্বশক্ষক) অিলাইদি অুাপ শ্রথদক সাংগ্রহ কিদত পািদবি।

অুাপটি িােিাত্ত্বমক ত্ত্বহদসদব প্রস্তুত কিা হদব যা প্রত্ত্বত বেি গদবষিা লব্ধ িতুি তথ্য দ্বািা হালিাগাে কিা হদব,
েলশ্রুত্ত্বতদত শ্রসবা গ্রহণকািী সাংস্থা/ব্যাত্ত্বক্ত হালিাগাে তথ্যসমূহ সহদজই সাংগ্রহ কিদত পািদবি। মািিীে
প্রিািমন্ত্রীি ত্ত্বিত্ত্বজটাল বাাংলাদেশ ত্ত্ববত্ত্বি ূমাদি এই অুাপটি সহােক ভূত্ত্বমকা পালি কিদব।
বাস্তবােদিি জন্য ব্যত্ত্বেত অদথ ূি পত্ত্বিমাণ: বিন্ডে আইটি ফামি ক্র্তক্
ি (আউট বসান্বস িং) এে মােনম অ্যাপ প্রস্তুত
ক্োে িন্য প্রনয়াি ীয় অ্থ ি।
বাস্তবােদি চুাদলঞ্জসমূহ: গতানুগত্ত্বতক আমলাতাত্ত্বন্ত্রক পদ্ধত্ত্বতগত কািদণ ত্ত্ববলম্ব।
চুাদলঞ্জ শ্রমাকাদবলাে গৃহীত ব্যবস্থাত্ত্বে: সভাি পত্ত্বিবদতূ ত্ত্বিেত্ত্বমত উপস্থাপিাি মাধ্যদম সত্ত্বম্মত্ত্বলতভাদব সমািাি
সিকাত্ত্বি আদেশ জাত্ত্বিি তাত্ত্বিখ: ১৫/০৪/২০২১
প্রচাদি গৃহীত ব্যবস্থাত্ত্বে: ওদেব সাইদট প্রকাশ এবাং পত্র শ্রপ্রিদণি মাধ্যদম জিগণদক অবত্ত্বহতকিণ।
পত্ত্বিবীক্ষণ: ত্ত্বিেত্ত্বমত অুাপস শ্রষ্টাদি ব্যাবহািকািীি সাংখ্যা পত্ত্বিবীক্ষণ।
বাস্তবায়ন টিম:
নাম ও পদজব
১. সসেো শ্রজসত্ত্বমি হক, পদবী: উপ পত্ত্বিচালক (ভূতি), কমমস্থল: বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি
২. কাজী মািসুিা আখতাি, পদবী: উপ পত্ত্বিচালক (ভূতি), কমমস্থল: বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি
৩. আসমা হক, পদবী: পত্ত্বিচালক (ভূতি), কমমস্থল: বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি
শ্রটকসইকিদণ গৃহীত ব্যবস্থাত্ত্বে: ত্ত্বিেত্ত্বমত হালিাগাদেি মাধ্যদম ব্যাবহািকািীদেি জন্য সহজদবাধ্য, সহজলভু
ও ব্যাবহাি উপদযাগী কিা হদব।

