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বাাংানদল ভূতার্িক জর্রপ অর্িদপ্তর (র্জএর্ব)’র কমিম্পাদননর ার্বিক র্চত্র  
(Overview of the Performance of the Geological Survey of Bangladesh) 

াম্প্রর্তক অজি ন, চযানঞ্জ এবাং ভর্বযত পর্রকল্পনা 

 াম্প্রর্তক বছরমূনর (৩ বছর) প্রিান অজি নমূ 
রজএরব ম্প্ররত ৩,৬৪৭ ক্ষ টাকার ১টি উন্নয়ি প্রকল্প এবাং ২,৪০২ক্ষ টাকার ১টি 
কাররগরী ায়তা প্রকল্প াফদের াদথ বাস্তবায়ি কদরদে। বাাংাদেদলর াঅন্তজয ারতক 
বরয াঃমুদ্র ীমািা রিিযারদণর দক্ষে বাাংাদেল ভূতারিক জররপ ারিেপ্তর মুদ্রীমা াংক্রান্ত 
বাাংাদেদলর োবীর পদক্ষ ভূতারিক ও ভূ-প্রাকৃরতক তথে/ উপাত্ত ও প্রমাণারে রবরা এবাং 
বোখোর মািেদম াবোি সরদখদে এবাং এর িারাবারকতায় াঅিক্লজ (UNCLOS)সটকরিকো 
টিদম রজএরব’র একজি কমযকতয া প্ররতরিরিত্ব করদেি। 
স্থাপিকৃত ভূমমধ্বস আগাম সংকেত (Landslide Early Warning System /LEWS)এর 
মাধ্যকম ভূমমধ্বকসর ফক জান-মাকর  ক্ষয়ক্ষমত েমাকনা সম্ভব হকয়কে এবং এ োয ©ক্রমটি 
সরোকরর এটুআই প্রেকে নতুন উদ্ভাবনী মহসাকব মূযাময়ত হকয়কে। উক্ত প্রেকের আওতায় 
সংগ্রহেৃত Ground Penetrating Radar (GPR)-এর মাধ্যকম মিএন্ডমি এবং তুরাগ বাাঁকধ্ 
সাকভে র মাধ্যকম দবূে স্থানসমূহ মিমিত েরা সম্ভব হকয়কে। 
ভূরমকম্প রবদলত: সেট মুভদমন্ট াংক্রান্ত মাঠ পযযাদয় রক্রয় চুেরত রিণযদয়র জিে ৭টি 
গ্গ্রাবা পমজলমনং মসকেম (মজমপএস) যন্ত্র , ভূমমেকের তীব্রতা (Intensity) পমরমাকপর 
জনয ১০টি Accelerometer এবাং ভূমমেকের মাত্রা (Magnitude) মনণযগ্য়র জনয গ্মাট ৬টি 
Seismograph স্থাপন করা দয়দে। 
িওগাাঁ সজার বেগােী উপদজার রবাবাড়ী াআউরিয়দির তাজপুর এাকায় রজরডএাআচ-
৭০/১৫ কূপ খিদির মািেদম ৬৭৪.৭৯ রমটার গভীরতা সথদক ৭০৪.৯৬ রমটার পয©ন্ত সমাট 
৩০.১৭ রমটার পুরুদত্বর চুিাপাথদরর ন্ধাি পাওয়া সগদে যা বাাংাদেদল াঅরবষৃ্কত দবযাচ্চ 
পুরুদত্বর চুিাপাথর স্তর। একাআ াআউরিয়দির ভগবািপুর এাকায় ২য় খিি কূপ (রজরডএাআচ-
৭১/১৬) কায©ক্রম ৩০.০৪.২০১৭ তাররদখ ৯৫২.৯২ রম. গভীরতায় মাপ্ত দয়দে। এাআ খিি 
কূদপ ৬৪২.৯৮ রম. সথদক ৬৭১.৯৫ রম. রমটার গভীরতা পয©ন্ত ২৮.৯৭ রমটার পুরুদত্বর 
চুিাপাথদরর স্তর পাওয়া সগদে।  
ুিামগঞ্জ সজার রেরাাআ উপদজার াওড় ও রব াঞ্চদ স্বল্প গভীরতায় (০.৬৬ দত 
১১.৬৭ রমটার) রপট াঅরবসৃ্কত দয়দে যার পুরুত্ব ০.১৫-২.৬৭ রমটার এবাং মজেু ৭৫.৬৩ 
রমরয়ি টি (শুষ্ক াবস্থায়)। রপদটর গড় তাপমাি ৫৫৭৫ রবটিাআউ, কাবযদির গড় পররমাি 
২০.৭৯% এবাং গন্ধদকর গড় পররমাণ ০.২৩%। 
রজএরব রবগঞ্জ সজার মািবপুর, চুিারুঘাট এবাং বাহুব উপদজায় মাঝারর মাদির ৮৭০ 
রমরয়ি টি মজেু মৃদ্ধ াো মাটি/চীিা মাটি াঅরবষ্কার কদরদে। 
বতয মাদি ‚বাাংাদেদলর িেীবদক্ষর বারদত মূেবাি খরিদজর উপরস্থরত রিণযয় ও াথযনিরতক 
মূোয়ণ‛ লীযক রডদম্বর, ২০১৫ – জিু, ২০১৮ সময়ােী ৩৫৬২.৭০ ক্ষ টাকা রজওরব 
াথযায়দি একটি প্রকল্প বাস্তবায়ি করা দে। 
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 মযা এবাং চযানঞ্জমূ 

মযা: 
১) জিবদর স্বল্পতা; 
২) রিদয়াগ প্ররক্রয়ায় েীঘযূরত্রতা; 
৩) কমযকতয া/কমযচারীদের যাতায়াদতর সক্ষদত্র যািবাদির াপ্রতুতা; 
৪) বররঙ্গি কাদজর যন্ত্রপারতর স্বল্পতা; 
৫) মািব ম্পে উন্নয়দি ববদেরলক প্ররলক্ষদণর স্বল্পতা; 
৬) রিররবরেন্ন রবেেুৎ রবরাদ রবঘ্নতা। 

চযানঞ্জ: 

ভূ-ববজ্ঞারিক গদবণা কাদজর মািেদম খরিজ ম্পে ািুন্ধাি, াঅরবষ্কার, যথাযথ বেবার 
এবাং প্রাকৃরতক েদূযযাগ প্রলমি, াঅিুরিক ও সটকলাআ িগরায়ি, ামুরদ্রক খরিজ ম্পে 
ািুন্ধাি ও ািোিে ভূ-ববজ্ঞারিক গদবণাব্ধ কাদজর মািেদম রকাদরর ২১ লতদকর 
চোদঞ্জ বাস্তবায়দি ভূরমকা পাি। 

 ভর্বযৎ পর্রকল্পনা 
রজএরব’র ৫-বের সময়ােী ভরবেৎ পররকল্পিামূ: 
ভূতারিক মািরচত্রায়ি: ১t৫০,০০০ সস্কদ ২০,০০০ বগয রক.রম. এাকার মািরচত্রায়ি। 
ভূ-পোরথযক মািরচত্রায়ি: ১t৫০,০০০ সস্কদ ২,৫০০ বগয রক.রম. এাকার মািরচত্রায়ি। 
খিি: ৫টি স্থাদি খিদির মািেদম াথযনিরতকভাদব গুরুত্বপূণয ভূগভয স্থ খরিজ ম্পে (কয়া, 
চুিাপাথর, াোমাটি, রবরভন্ন প্রকার াঅকররক, কঠিি রলা াআতোরে) ািুন্ধাদির পালাপারল 
ভূপৃষ্ঠস্থ খরিজ ম্পে যথা – কাাঁচবার, াোমাটি, রপট, খরিজ বার াআতোরের ািুন্ধাি 
কাজ াবোত রাখা। 

ভূ-ববজ্ঞার্নক কায©ক্রমমূ: 
 মুদ্র ম্পে াঅরদণর দক্ষে বাাংাদেদলর মুদ্র এাকার ভূতারিক ববরলষ্ট্ে রিরূপণ ও 
েদূযযাগ মীক্ষণ (জুাাআ, ২০১৭ – জিু, ২০২২) লীযক প্রকল্পটি ািুদমােি াদপদক্ষ 
কায©ক্রম শুরু করা দব। মুদ্র ম্পে াঅরদণর জিে ররাচয  লীপ ক্রদয়র মািেদম মুদদ্র 
খরিজ ম্পে ািুন্ধাি, মুদ্র পৃদষ্ঠ ভূ-প্রাকৃরতক এবাং ভূ-প্রদকৌল মািরচত্র বতরী, 
গভীর মুদদ্র স্থাপিা রিমযাদণর সক্ষদত্র েদূযযাগ মািরচত্র বতরী করাাআ এ প্রকদল্পর মূ 
উদেলে। 
 বাাংাদেদলর উত্তর-পরিম াঞ্চদর স্তর-রবিো ও খরিজ ম্পে ািুন্ধাি কায©ক্রম 
(জুাাআ, ২০১৬ – জিু, ২০১৯) লীযক প্রকল্পটি ািুদমােি াদপদক্ষ কায©ক্রম শুরু 
করা। 
 াঅবাি এবাং পররকরল্পত িগরায়দির সক্ষদত্র বাাংাদেদলর ভূরমকম্প েদূযযাগ িীয় 
িগরায়দির জিে মািরচত্রায়ি। 
 জবায় ুপররবতয ি, প্রলমণ এবাং পররদবল ুরক্ষার সক্ষদত্র জামযাি রকাদরর দযারগতায় 
Geo-information for Urban Planning and Adaptation to Climate Change, 
Bangladesh (GeoUPAC) লীযক একটি কাররগরী প্রকল্প বাস্তবায়দির পররকল্পিা। 
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দনূযিাগপরূ্ি এাকা র্চর্িতকরর্: 

 ভূরমকম্প, িেী ভাঙ্গি, উপকূীয় এাকার ভাঙ্গি, জাবদ্ধতা, ভূরমধ্ব াআতোরে 
েদূযযাগপূণয এাকামূ িাক্তকরণ এবাং কারণ ািুন্ধাদির কায©ক্রম াবোত রাখা। 
 বাাংাদেদলর স্তরতি, জীবস্তরতি, পোরদিাজী, প তি, মুদ্র পৃদষ্ঠর উচ্চতা বৃরদ্ধ ও 
তার প্রভাব, ভূপৃদষ্ঠর াদিাগমি, িেীর গুতপথ পররবতয ি াআতোরের রবদয় সমৌরক 
গদবণা কাজ পররচািা করা। 
মানব ম্পদ উন্নয়ন: 
ারিেপ্তদর কমযরত মািব ম্পেদক যুদগাপযুগী করার দক্ষে সেদল-রবদেদল প্ররলক্ষদণর 
বেবস্থা গ্রণ। 
সর্মনার/র্নম্পার্জয়াম/কমিলাা আসয়াজন: 
ভূতারিক ািুন্ধাি কমযূরচ পররচািার মািেদম াাররত তথে-উপাত্তমূ সেল তথা 
রবদের ভূ-রবজ্ঞািীগদণর মাদঝ েরড়দয় সেয়ার দক্ষে রিয়রমত সরমিার/ রদম্পারজয়াম/ 
কমযলাারাঅদয়াজি করা। 

প্রার্তষ্ঠার্নক অবকাঠানমাগত এবাং ববজ্ঞার্নক কমিকানের উন্নয়ন ািন: 
 ঢাকার রমরপুরস্থ রিজস্ব জায়গায় ‘এডভান্স রজওাাআরন্টরফক ররাচয  সন্টার’ স্থাপদির 
প্রদয়াজিীয় বেবস্থা সিয়া। 

 প্রকল্প গ্রণ ও বাস্তবায়দির মািেদম চট্টগ্রামস্থ রিজস্ব জায়গায় ‘রিওদটকদটারিক্স, োজাডয  
এন্ড াআরঞ্জরিয়াররাং রজওরজকো ররাচয  সন্টার’ স্থাপদির প্রদয়াজিীয় বেবস্থা সিয়া। 

 প্রকল্প গ্রণ ও বাস্তবায়দির মািেদম খুিাস্থ রিজস্ব জায়গায় ‘সকাস্টা এন্ড সমররি 
রজওরজকো ররাচয  সন্টার’ স্থাপদির প্রদয়াজিীয় বেবস্থা সিয়া। 

জিািারদণর মাদঝ ভূতারিক জ্ঞাি এবাং প্রাকৃরতক েদূযযাগ াংক্রান্ত দচতিতা রবস্তাদরর 
উদেদলে সু্ক ও কদজ পযযাদয় ভূতি রবদয় দচতিতা ৃরষ্ট্র দক্ষে কাজ করা। 

প্রকালনা: 

ারিেপ্তদরর মািরচত্র ও ভূ-ববজ্ঞারিক প্ররতদবেিমূ ািাগােভাদব প্রকাল করার বেবস্থা 
গ্রণ। 

২০১৭-২০১৮ অর্িবছনরর ম্ভাবয প্রিান অজি নমূ 
 ভূতারিক মািরচত্রায়ি: ১t ৫০,০০০ সস্কদ ১,০০০ বগয রক.রম. এাকার মািরচত্রায়ি। 
 ভূ-পোরথযক মািরচত্রায়ি: ১t ৫০,০০০ সস্কদ ২০০ বগয রক.রম. এাকার মািরচত্রায়ি। 
 িেীবদক্ষর বারদত মূেবাি খরিদজর ািুন্ধাি: ১,৫০০ বগয রক.রম. এাকার িমুিা াংগ্র 
ও রবদেণ। 

 রাায়রিক সমৌদর উপরস্থরত ও পররমাণ রিণযয়: ১০ বগয রক.রম. এাকার িমুিা াংগ্র ও 
রবদেণ। 
 খরিজ ম্পে ািুন্ধাদির দক্ষে ০১টি কূপ খিি কায©ক্রম পররচািা। 
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উপক্রমর্র্কা (Preamble) 
 
রকারর েপ্তর/াংস্থামূদর প্রারতষ্ঠারিক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বেতা ও জবাবরের সজারোর করা, 
ুলাি াংতকরণ এবাং ম্পদের যথাযথ বেবার রিরিতকরদণর মািেদম রূপকল্প ২০২১ 
এর যথাযথ বাস্তবায়দির দক্ষে- 
 
মাপররচাক, বাাংাদেল ভূতারিক জররপ ারিেপ্তর (রজএরব), জ্বাারি ও খরিজ ম্পে 

রবভাগ 
 
 

এবাং 
 
 

রচব, জ্বাারি ও খরিজ ম্পে রবভাগ, রবেেুৎ, জ্বাারি ও খরিজ ম্পে মন্ত্রণায়, 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার এর মদিে ২০১৭ াদর জিু মাদর ১২ তাররদখ এাআ 

বারযক কমযম্পােি চুরক্ত স্বাক্ষররত দা। 
 

এাআ চুরক্তদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রিম্নররখত রবয়মূদ ম্মত দিাঃ 
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সকলন ১: 
 

রূপকল্প(Vision); অর্ভক্ষ্য (Mission);সকৌলগত  উনেলযমূ এবাং 
কাযিাবর্ 

১.১ রূপকল্প (Vision):সেদলর প্রিািতম ভূনবজ্ঞারিক প্ররতষ্ঠাি রদদব খরিজ ম্পে 
ািুন্ধাি ও ািোিে ভূনবজ্ঞারিক তথে-উপাত্ত াংগ্র এবাং রবরাদর মািেদম 
সটকাআ উন্নয়দি দযারগতা করা। 

১.২ অর্ভক্ষ্য (Mission): 
ক. খরিজম্পোিুন্ধাি , াঅরবস্কার, মজেু ও মািরিণযয়। 
খ. ভূতারিক , ভূপোরথযক, ও ভূপ্রদকৌল মািরচত্রায়ি। 
গ. প্রাকৃরতক েদূযযাগ রবদয় জররপ ও জিদদচতিতা বতরী। 
ঘ. সটকাআ উন্নয়দি বেবাদরর জিে তথে-উপাদত্তর ভান্ডার বতরী।  

১.৩ সকৌলগত উনেলযমূ(Strategic Objectives): 

১. সত ও গো বেতীত সেদলর খরিজমূদর ািুন্ধাি কাযযক্রম সজারোরকরণ ; 

২. প্রাকৃরতক েদূযযাগ প্রলমণ; 

৩. মািব ম্পে উন্নয়ি। 

১.৪ কাযিাবর্ (Functions): 

১. বাাংাদেদল ভূতারিক/ভূ-পোরথযক/প্রদকৌল ভূতারিক মািরচত্রায়ি পররচািা এবাং 
প্ররতদবেি প্রস্তুতকরণ;  

২. স্তরায়ি এবাং স্তররবিো ািুন্ধাি পররচািার মািেদম রলামূদর াঅিুক্রম 
রচরিতকরণ, পারস্পাররক ম্পকয  এবাং বয় রিিযারণ; 

৩. ভূতারিক, ভূ-পোরথযক ািুন্ধাি, ভূ-রাায়রিক গদবণা এবাং পরীক্ষামূক খিি 
পররচািার মািেদম ম্ভাবে জ্বাারি খরিজ, বারিরজেক রলা এবাং ভূ-গভয স্থ ুদপয় 
পারির াঅিাদরর এাকা এবাং মজেু রিণযয়; 

৪. াঅরবষৃ্কত প্রাকৃরতক খরিজ ম্পদের মাি রিণযয়, মজেু রিিযারণ, াথযনিরতক এবাং 
কাররগরী ম্ভাবেতা যাচাাআ; 

৫. রকারদক পররকল্পিা এবাং িীরত রিিযারদণর সক্ষদত্র প্রাকৃরতক ম্পে, পারি ম্পে 
এবাং পররদবল ম্পরকয ত পরামলয প্রোি। াবকাঠাদমা উন্নয়দি াংরেষ্ট্ রকারর 
প্ররতষ্ঠাি, সবরকারর াংস্থা, িীরতরিিযারক এবাং পররকল্পিারবেগণদক পরামলয ও 
দযারগতা প্রোি।এোড়াও এ াংক্রান্ত প্রদয়াজিীয় সরমিার/রদম্পারজয়াম/ 
কিফাদরন্স াঅদয়াজি; 

৬. িেী াববারকা , ব-দ্বীপ এাকা এবাং মুদদ্র ভূতারিক এবাং ভূ-পোরথযক গদবণা 
পররচািা; 
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৭. সটকলাআ উন্নয়দির দক্ষে রবরভন্ন ভূ-ববজ্ঞারিক গদবণা কাযযক্রম এবাং প্ররলক্ষণ 
পররচািা; 

৮. রবরভন্ন াঅন্তজয ারতক ভূ-ববজ্ঞারিক াংস্থার াদথ সযাগাদযাগ রাখা; ভূ-ববজ্ঞারিক 
জািযা এবাং প্রবন্ধ/প্ররতদবেিমূ াঅোি-প্রোি এবাং রবরভন্ন প্ররতষ্ঠািদক ভূ-
ববজ্ঞারিক পরীক্ষা এবাং গদবণায় াাযে ও দযারগতা প্রোি; 

৯. সেদলর সয সকাি এাকায় বড় াঅকাদরর ভূরমধ্ব াথবা চুেরতর কারদণ জাি-
মাদর ক্ষয়ক্ষরত রিিযারদণর দক্ষে প্রাথরমক জররপ পররচািা এবাং প্ররতদবেি 
প্রস্তুতকরণ; 

১০.পূবযবতী ভূরমকম্পমূদর ডাটাদবজ প্রস্তুতকরণ ও রক্ষণাদবক্ষণ এবাং বতয মাদি 
াংগঠিত ভূরমকম্পমূদর ক্রমািুাররক জররপ/ািুন্ধাি এবাং গদবণা পররচািা 
করা। এ ক গদবণাব্ধ ফাফ রবরভন্ন রকারর াংস্থা, রপ্রন্ট এবাং াআদট্ররিক 
রমরডয়াদত প্রচাদরর মািেদম জিািারদির মদিে দচতিতা ৃরষ্ট্। 
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সকলন ২: 

দপ্তর/াংস্থার  র্বর্ভন্ন কায ©ক্রনমর চুড়ান্ত ফাফ /প্রভাব (Outcome/Impact)  

চুড়ান্ত ফাফ/প্রভাব 
(Outcome/Impact) 

কমিম্পাদন ূচকমূ 
(Performance 

Indicator) 

একক 
(Unit) 

প্রকৃত 
ক্ষ্মাত্রা 
২০১৭-১৮ 

প্রনক্ষ্পর্ 
র্নিিার্রত ক্ষ্যমাত্রা 
অজি ননর  সক্ষ্নত্র 

সযৌর্ভানব দার্য়ত্বপ্রাপ্ত  
মন্ত্রর্ায়/র্বভাগ/ 
াংস্থামূনর  নাম 

উপাত্তমূ 
(Source of 

Data) ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

ভূতারিক, ভূ-প্রাকৃরতক ও 
ভূ-প্রদকৌল মািরচত্র এবাং 
প্ররতদবেি 

রিিযাররত এাকার কাজ 
ম্পােি 

বগয 
রক.রম. 

৩,৭৫০ ৩,৮০০ ১,০০০ ২,০০০ ২,০০০ 

রবেেুৎ, জ্বাারি ও 
খরিজ ম্পে  

মন্ত্রণায়/ জ্বাারি ও 
খরিজ ম্পে রবভাগ/ 
বাাংাদেল ভূতারিক 
জররপ ারিেপ্তর 

রজএরব 

ভূ-পোরথযক ািুন্ধাি 
প্ররতদবেি 

রিিযাররত এাকার কাজ 
ম্পােি 

বগয রক.ম 
(াাআি 
রক.রম) 

৪০০ ৩০০ 
২০০ 
(৬৫)  

৩০০ 
(৬৫) 

৩০০ 
(৬৫) 

রজএরব 

িেীবদক্ষর বারদত 
মূেবাি খরিদজর 
ািুন্ধাি 

প্রস্তারবত এাকার িমুিা 
াংগ্র ও রবদেণ   

বগয 
রক.রম. 

- ১,৪১০ ১,৫০০ - - রজএরব 

রাায়রিক সমৌদর উপরস্থরত 
ও পররমাণ রিণযয় 

প্রস্তারবত এাকার িমুিা 
াংগ্র ও রবদেণ   

বগয 
রক.রম. 

- ৪০ ১০ ২০ ২০ রজএরব 

কূপ খিি 
ম্ভাবে খরিজ ম্পে 
াঅরবষ্কার িাং ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ রজএরব 

াঅপদের ঝুাঁ রক হ্রা  
পদ্ধরত বেবাদরর মািেদম 
াঅপদের ঝুাঁ রক হ্রা িাং ০৩ ০৪ ০৪ - - রজএরব 

রজএরব’র কমযকান্ড 
জিািারদির মাদঝ প্রচার 

প্রচার ম্পন্ন িাং ০২ ০৩ ০২ ০২ ০২ রজএরব 

েক্ষতা বৃরদ্ধ প্ররলক্ষণ ম্পন্ন িাং ২৫ ২২ 2২ 20 25 রজএরব 
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সকলন ৩: 
সকৌলগত উনেলয, অগ্রার্িকার, কায©ক্রম, কমিম্পাদনূচক এবাং ক্ষ্যমাত্রামূ 

সকৌলগত 
উদেলে 

(Strategic 
Objectives) 

সকৌলগত 
উদেদলের 
মাি 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ©ক্রম (Activities) 
কমযম্পােি ূচক 
(Performance 
Indicator) 

একক 
(Unit) 

কমযম্পােি 
ূচদকর মাি 
(Weight of 
Performance 
Indicator) 

প্রকৃত াজয ি 
(িাং) 

ক্ষেমাত্রা/রিণযায়ক ২০১৭-১৮ 
(Target/Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 
(Proje
ction) 
২০১৮
-১৯ 

প্রদক্ষপণ 
(Proje
ction)  
২০১৯-
২০ 

২০১৫
-১৬ 

২০১৬-
১৭ 

াািারণ 
ারত 
উত্তম 

উত্তম 
চরত 
মাি 

চরত 
মাদির 
রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

র্জএর্ব’র সকৌলগত উনেলযমূ 
[১] সত ও 
গো বেতীত 
সেদলর 
খরিজমূদর 
ািুন্ধাি 
কাযযক্রম 
সজারোরকরণ 

৬০.০০ [১.১] ভুতারিক, ভূ-
প্রাকৃরতক এবাং ভূ-
প্রদকৌল মািরচত্রায়ি 

[১.১] প্রস্তারবত 
এাকার কাজ 
মাপ্ত 

বগয 
রক.রম. ২৫ ৩৭৫০ ৩৮০০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ২,০০০ ২,০০০ 

[১.২] ভূ-পোরথযক 
ািুন্ধাি 

[১.২] প্রস্তারবত 
এাকার কাজ 
মাপ্ত 

বগয 
রক. রম. 
(াাআি 
রক. রম.) 

০৮ ৪০০ ৩০০ ২০০ 
(৬৫) 

১৮০ 
(৫৮) 

১৬০ 
(৫২) 

১৪০ 
(৪৬) 

১২০ 
(৩৯) 

৩০০ 
(৬৫) 

৩০০ 
(৬৫) 

[১.৩] িেীবদক্ষর 
বারদত মূেবাি 
খরিদজর ািুন্ধাি 

[১.৩] প্রস্তারবত 
এাকার িমুিা 
াংগ্র ও রবদেণ   

বগয 
রক.রম. 

১৫ - ১৪১০ ১৫০০ ১৩৫০ ১২০০ ১০৫০ ৯০০ - - 

[১.৪] ববদেরক রায়ি 
ািুন্ধাি 

[১.৪] প্রস্তারবত 
এাকার িমুিা 
াংগ্র ও রবদেণ   

বগয 
রক.রম. ০২ - ৪০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ২০ ২০ 

[১.৫] কূপ খিি [১.৫] কূপ খিি 
মাপ্ত 

িাং ১০ ০১ ০১ ০১ - - - - ০১ ০১ 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[২] 
প্রাকৃরতক 
েদূযযাগ 
প্রলমণ 

১০.০০ [২.১] ভূ-েদূযযাগ 
কমাদিার সক্ষদত্র 
সিটওয়ারকয াং-এর মািেদম 
তথে-উপাত্ত াঅরণ ও 
াংরেষ্ট্ াংস্থামূদক 
প্রোি 

[২.১] উপাত্ত 
াংগৃীত িাং ০৫ ০৩ ০৪ ০৪ ০৪ ০৩ ০৩ ০২ - - 

[২.২] রবরভন্ন স্তদর 
জিদচতিতা কায©ক্রম 
াঅদয়াজি 

[২.২] কায©ক্রম 
াঅদয়ারজত িাং ০৫ ০২ ০৩ ০২ ০২ ০২ ০১ ০১ ০২ ০২ 

[৩] মািব 
ম্পে 
উন্নয়ি 

১০.০০ [৩.১] স্থািীয় প্ররলক্ষণ [৩.১] স্থািীয় 
প্ররলক্ষণ ম্পন্ন 

জি 
ঘন্টা 

০৫ ২০ ৬০ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০ ৬০ 

[৩.২] ববদেরলক 
প্ররলক্ষণ 

[৩.২] ববদেরলক 
প্ররলক্ষণ ম্পন্ন িাং ০২ ০৭ ০২ ০৪ ০৪ ০৩ ০৩ ০২ ০৩ ০৩ 

[৩.৩] 
স্থািীয়/াঅন্তজয ারতক 
সরমিার, রদম্পারজয়াম, 
কিফাদরন্স 
াঅদয়াজি/াাংলগ্রণ 
এবাং তথে াঅোি-প্রোি 

[৩.৩] সরমিার, 
রদম্পারজয়াম, 
কিফাদরন্স 
াঅদয়াজি/াাংলগ্র
ণ ম্পন্ন 

িাং ০৩ ১৬ ১০ ১৫ ১৪ ১২ ১১ ০৯ ১৫ ১৫ 
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কাম-১ কাম-২ কাম-৩ কাম-৪ কাম-৫ কাম-৬ 
সকৌলগত 
উদেলে 

সকৌলগত 
উদেদলের 
মাি 

কায©ক্রম কমযম্পােি ূচক একক কমযম্পােি 
ূচদকর 
মাি 
 

ক্ষেমাত্রার মাি ২০১৭-১৮ 

াািারণ 
ারত 
উত্তম উত্তম চরত মাি 

চরত 
মাদির রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
দপ্তর/াংস্থার আবর্লযক সকৌলগত উনেলযমূ 

েক্ষতার 
দঙ্গ বারযক 
কমযম্পােি 
চুরক্ত 
বাস্তবায়ি 

৬ 

২০১৭-১৮ াথযবেদরর খড়া বারযক 
কমযম্পােি চুরক্ত োরখ 

রিিযাররত ময়ীমার মদিে 
খড়া চুরক্ত মন্ত্রণায়/ 
রবভাদগ োরখকৃত 

তাররখ ১ ১৯ এরপ্র ২২ সম ২৪ সম ২৫ সম ২৬ সম 

মাঠ পযযাদয়র কাযযায়মূদর দঙ্গ 
২০১৭-১৮ াথযবেদরর বারযক 
কমযম্পােি চুরক্ত স্বাক্ষর  

রিিযাররত ময়ীমার মদিে 
চুরক্ত স্বাক্ষররত তাররখ ১ ১৫-২০ জিু - - - - 

২০১৬-১৭ াথযবেদরর বারযক 
কমযম্পােি চুরক্তর মূোয়ি প্ররতদবেি 
োরখ 

রিিযাররত তাররদখ মূোয়ি 
প্ররতদবেি োরখকৃত 

াংখো ১ ১৩ জুাাআ ১৭ জুাাআ ১৮ 
জুাাআ 

১৯ জুাাআ ২০ জুাাআ 

২০১৭-১৮ াথযবেদরর বারযক 
কমযম্পােি চুরক্ত বাস্তবায়ি পররবীক্ষণ 

বত্রমারক প্ররতদবেি 
োরখকৃত 

াংখো ১ 

১৫ াদটাবর 
১৫ জািুয়ারর 
১৫ এরপ্র 
১৫ জুাাআ 

৩ ২ - - 

২০১৭-১৮ াথযবেদরর বারযক 
কমযম্পােি চুরক্তর ািযবারযক মূোয়ি 
প্ররতদবেি োরখ 

রিিযাররত তাররদখ ািযবারযক 
মূোয়ি প্ররতদবেি োরখকৃত তাররখ ১ ২৪ জািুয়ারর ২৩ 

জািুয়ারর 
২৪ 

জািুয়ারর 
২৫ 

জািুয়ারর 
২৬ 

জািুয়ারর 

বারযক কমযম্পােি চুরক্তর দঙ্গ 
াংরেষ্ট্ কমযকতয াদের প্রদণােিা প্রোি 

ববদেরলক প্ররলক্ষদণ সপ্রররত 
কমযকতয া 

াংখো ১ ৩ ২ ১ - - 
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কাম-১ কাম-২ কাম-৩ কাম-৪ কাম-৫ কাম-৬ 

েক্ষতা ও 
বিরতকতার 
উন্নয়ি 

৩ 

রকারর কমযম্পােি বেবস্থাপিা 
াংক্রান্ত প্ররলক্ষণ রবরভন্ন মদয় 
কমযকতয া/কমযচারীদের জিে প্ররলক্ষণ 
াঅদয়াজি 

প্ররলক্ষদণর ময় জিঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌল বাস্তবায়ি 

২০১৭-১৮ াথযবেদরর 
শুদ্ধাচার বাস্তবায়ি 
কমযপররকল্পিা এবাং বাস্তবায়ি 
পররবীক্ষণ কাঠাদমা প্রণীত ও 
োরখকৃত 

তাররখ ১ ১৫ জুাাআ ৩১ জুাাআ - - - 

রিিযাররত ময়ীমার মদিে 
বত্রমারক পররবীক্ষণ 
প্ররতদবেি োরখকৃত 

াংখো ১ ৪ ৩ ২ - - 

তথে 
ারিকার 
ও 
স্বপ্রদণারেত 
তথে প্রকাল 
বাস্তবায়ি 

২ 

তথে বাতায়ি ািাগােকরণ তথে বাতায়ি ািাগােকৃত % ১ প্ররত মাদর 
১ম প্তা 

প্ররত 
মাদর 

২য় প্তা 

প্ররত 
মাদর 

৩য় প্তা 
- - 

বারযক প্ররতদবেি প্রণয়ি ও প্রকাল বারযক প্ররতদবেি ওদয়বাাআদট 
প্রকারলত তাররখ ১ ১৫ াদটাবর ২৯ 

াদটাবর 
১৫ 

িদভম্বর 
৩০ 

িদভম্বর 
১৫ 

রডদম্বর 
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কাম-১ কাম-২ কাম-৩ কাম-৪ কাম-৫ কাম-৬ 

কায©পদ্ধরত 
ও সবার 
মাদিান্নয়ি 

৫ 

াআ-ফাাআরাং পদ্ধরত প্রবতয ি 
েপ্তর/াংস্থায় াআ-ফাাআরাং 
পদ্ধরত প্রবরতয ত তাররখ ১ ২৮ সফব্রুয়ারর ৩০ মাচয  

৩০ 
এরপ্র ৩১ সম ২৯ জিু 

রপাঅরএ শুরুর ২ মা পূদবয াংরেষ্ট্ 
কমযচারীর রপাঅরএ, েুটি িগোয়ি 
ও সপিলি মঞ্জরুরপত্র যুগপৎ জারর 
রিরিতকরণ 

রপাঅরএ শুরুর ২ মা 
পূদবয াংরেষ্ট্ কমযচারীর 
রপাঅরএ, েুটি িগোয়ি ও 
সপিলি মঞ্জরুরপত্র যুগপৎ 
জাররকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

সবা প্ররক্রয়ায় উদ্ভাবি কায©ক্রম 
বাস্তবায়ি 

েপ্তর/াংস্থার কমপদক্ষ একটি 
ািাাআি সবা চাুকৃত 

তাররখ ১ ৩১ রডদম্বর ৩১ 
জািুয়ারর 

২৮ 
সফব্রুয়ারর 

- - 

েপ্তর/াংস্থার কমপদক্ষ ৩টি 
সবা প্ররক্রয়া জীকৃত 

তাররখ ১ ৩১ রডদম্বর ৩১ 
জািুয়ারর 

২৮ 
সফব্রুয়ারর 

- - 

ারভদযাগ প্ররতকার বেবস্থা বাস্তবায়ি রিস্পরত্তকৃত ারভদযাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

কমযপররদবল 
উন্নয়ি ৩ 

ারফ ভবি ও াঅরঙ্গিা পররেন্ন 
রাখা 

রিিযাররত ময়ীমার মদিে 
ারফ ভবি ও াঅরঙ্গিা 
পররেন্ন  

তাররখ ১ ৩০ িদভম্বর ৩১ 
রডদম্বর 

৩১ 
জািুয়ারর - - 

সবা প্রতোলী এবাং েলযিাথীদের জিে 
টয়দট াদপক্ষাগার (Waiting 
Room)-এর বেবস্থা করা 

রিিযাররত ময়ীমার মদিে 
সবা প্রতোলী এবাং 
েলযিাথীদের জিে টয়দট 
াদপক্ষাগার চাুকৃত 

তাররখ ১ ৩০ িদভম্বর ৩১ 
রডদম্বর 

৩১ 
জািুয়ারর - - 

সবার মাি ম্পদকয সবা গ্রীতাদের 
মতামত পররবীক্ষদণর বেবস্থা চা ূ
করা 

সবার মাি ম্পদকয সবা 
গ্রীতাদের মতামত 
পররবীক্ষদণর বেবস্থা চাূকৃত 

তাররখ ১ ৩০ িদভম্বর 
৩১ 

রডদম্বর 
৩১ 

জািুয়ারর - - 

াঅরথযক 
বেবস্থাপিার 
উন্নয়ি 

১ ারডট াঅপরত্ত রিষ্পরত্ত কায©ক্রদমর 
উন্নয়ি 

বেদর ারডট াঅপরত্ত 
রিষ্পরত্তকৃত 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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াংনযজনী-১ 
 

লব্দাংনক্ষ্প 
(Acronyms) 

 
এাআচাঅর রউমোি ররদায (মািব ম্পে) 
এরপএ এিুয়া পারফরদমন্স এরগ্রদমন্ট (বারযক কমযম্পােি চুরক্ত) 

রবাঅাআরপ বাদজট াআমরেদমন্টলি েোি (বাদজট প্রদয়াগ পররকল্পিা) 

রবএমর বাদজট মোদিজদমন্ট করমটি (বাদজট বেবস্থাপিা করমটি) 

রর রটিদজি চাটয ার (িাগররক সবা) 

এফরড ফাাআিোন্স রডরভলি (াথয রবভাগ) 

এফওয়াাআ রফিোরন্সয়া াআয়ার (াথয বের) 

রজাঅরএ রগ্রদভন্স ররদে রদস্টম  

রজএরব রজওরজকো াদভয  াব বাাংাদেল (বাাংাদেল ভূতারিক জররপ ারিেপ্তর) 

এিাঅাআএ িোলিা াআরন্টরগ্রটি স্ট্র্োদটরজ (জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌল) 

রপাঅাআ পারফরদমন্স াআরন্ডদকটর (কমযম্পােি ূচক) 

াঅরটিাঅাআ রাাআট টু াআিফরদমলি (তথে ারিকার) 

স্পারদা বাাংাদেল সস্প ররাচয  এন্ডররদমাট সরন্সাং 
ারগািাাআদজলি 

(বাাংাদেল মাকাল গদবণা ও েরূ 
ািুিাবি সকন্দ্র)                      

রবাঅাআডরিউটিএ বাাংাদেল াআিোন্ড ওয়াটারট্রান্সদপাটয  
াথররটি 

(বাাংাদেল াভেন্তরীণ সিৌ-
পররবিকতৃয পক্ষ) 
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াংনযাজনী-২: কমিম্পাদন ূচকমূ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রর্ায়/র্বভাগ/াংস্থা এবাং পর্রমাপ পদ্ধর্ত-এর র্ববরর্ 
ক্ররমক 
িম্বর 

কায ©ক্রম কমযম্পােি ূচক রববরণ 
বাস্তবায়িকারী 

াআউরিট 
পররমাপ পদ্ধরত এবাং 

উপাত্তূত্র 
ািারি 
মন্তবে 

১. ভুতারিক এবাং ভূ-
প্রাকৃরতক মািরচত্রায়ি 

প্রস্তারবত এাকার কাজ 
ম্পােি 

ভূ-াভেন্তদরর ভূতারিক িারণা াদভর জিে 
ভূতারিক ও ভূ-প্রাকৃরতক মািরচত্রায়ি 

রজএরব প্ররতদবেি  

২. ভূ-পোরথযক ািুন্ধাি 
প্রস্তারবত এাকার কাজ 
ম্পােি 

খরিজ ম্পদের ম্ভাবেতা যাচাাআদয়র দক্ষে 
ভূ-পোরথযক জররপ 

রজএরব প্ররতদবেি  

৩. কূপ খিি কূপ খিি ম্পােি খরিজ ম্পে ািুন্ধাদির দক্ষে কূপ খিি রজএরব প্ররতদবেি  

৪. প্রদকৌল ভূতারিক 
মািরচত্রায়ি 

প্রস্তারবত এাকার কাজ 
ম্পােি 

সটকাআ াবকাঠাদমা উন্নয়দির দক্ষে 
প্রদকৌল ভূতারিক মািরচত্রায়ি 

রজএরব প্ররতদবেি  

৫. 
ভূ-েদূযযাগ কমাদিার সক্ষদত্র 
সিটওয়ারকয াং এর মািেদম 
তথে-উপাত্ত াঅরণ 

উপাত্ত াংগ্রণ 
ভূ-প্রাকৃরতক েদূযযাগ প্রলমদির দক্ষে 
সিটওয়ারকয াং এর মািেদম উপাত্ত াংগ্র 

রজএরব প্ররতদবেি  

৬. রবরভন্ন স্তদর জিদচতিতা 
কায©ক্রম াঅদয়াজি 

কাযযক্রম াঅদয়ারজত 
ভূরমকম্প, ভূরমধ্ব, জাবদ্ধতা াআতোরে 
েদূযযাদগর রবদয় দচতিতা বৃরদ্ধর দক্ষে 
রবরভন্ন পযযাদয় কাযযক্রম াঅদয়াজি 

রজএরব প্ররতদবেি  

৭. স্থািীয় প্ররলক্ষণ ন্থািীয় প্ররলক্ষণ ম্পােি 
মািব ম্পে উন্নয়দির দক্ষে স্থািীয় 
প্ররলক্ষণ 

রজএরব প্ররতদবেি  

৮. ববদেরলক প্ররলক্ষণ ববদেরলক প্ররলক্ষণ ম্পােি 
গদবণা কাদজর স্বাদথয এবাং মািব ম্পে 
উন্নয়দির দক্ষে তথে-উপাত্ত রবরিমদয়র 
মািেদম ববদেরলক প্ররলক্ষণ 

রজএরব প্ররতদবেি  

৯. 
স্থািীয়/াঅন্তজয ারতক 
সরমিার, রদম্পারজয়াম, 
কিফাদরন্স 
াঅদয়াজি/াাংলগ্রণ 

সরমিার, রদম্পারজয়াম, 
কিফাদরন্স 
াঅদয়াজি/াাংলগ্রণ 
ম্পােি 

জাতীয়/াঅন্তজয ারতক সরমিার, রদম্পারজয়াম, 
কিফাদরন্স াঅদয়াজি/াাংলগ্রণ 

রজএরব প্ররতদবেি  
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াংনযাজনী-৩: অনয মন্ত্রর্ায়/র্বভাগ/দপ্তর/াংস্থার র্নকট ুর্নর্দি ষ্ট কমিম্পাদন চার্দামূ 
 

প্ররতষ্ঠাদির িাম াংরেষ্ট্ কায ©ক্রম কমযম্পােি ূচক 
উক্ত প্ররতষ্ঠাদির রিকট 

চারো/প্রতোলা 
চারো/ প্রতোলার 

সযৌরক্তকতা 
প্রতোলা পূরণ িা 
দ ম্ভাবে প্রভাব 

রবেেুৎ, জ্বাারি ও 
খরিজ ম্পে মন্ত্রণায় 

যথাযথভাদব কাযয ম্পােদির 
ািুমরত 

প্রদয়াজিীয় 
দযারগতা প্রারপ্ত 

প্রলারিক দযারগতা 

ভূনবজ্ঞারিক কাযযক্রম 
যথাযথভাদব ম্পােি 

প্রতোরলত কাযয 
ম্পােদি িীরগরত 

পররকল্পিা মন্ত্রণায় যথামদয় প্রকল্প ািুদমােি প্রকল্প ম্পরকয ত দযারগতা 
াথয মন্ত্রণায়  প্রদয়াজিীয় বাদজট োড় বাদজট 

জিপ্রলাি মন্ত্রণায় 
রকারী রবরি সমাতাদবক 
প্রদয়াজিীয় প্রলারিক দযারগতা 

প্রলারিক দযারগতা 

ববদেরলক মন্ত্রণায় ববদেরলক প্ররলক্ষদণর োড়পত্র প্ররলক্ষণ দযারগতা 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণায় রিরাপত্তা রবয়ক রিরাপত্তা 
প্ররতরক্ষা মন্ত্রণায় উপাত্ত রবরিময় এবাং রিরাপত্তা রিরাপত্তা/ উপাত্ত রবরিময় 

পররদবল মন্ত্রণায় গদবণা / উপাত্ত রবরিময়  
উপাত্ত রবরিময়/ গদবণা 
দযারগতা 

রবজ্ঞাি ও প্রযুরক্ত 
মন্ত্রণায় 

যথামদয় প্রকল্প ািুদমােি প্রকল্প ম্পরকয ত দযারগতা 

ভূরম মন্ত্রণায় 
ভূরমর সমৌজা মোপ, পচয া, োগ 
িম্বর াআতোরে 

ভূরম ারিগ্রণ ও সররজদষ্ট্রলি 

পারি ম্পে মন্ত্রণায় গদবণা / উপাত্ত রবরিময়  
উপাত্ত রবরিময়/ গদবণা 
দযারগতা 

াঅাআি মন্ত্রণায় াঅাআরি দযারগতা াঅাআিী দযারগতা 

রকারর কময করমলি 
যথামদয় ১ম ও ২য় সেরণর 
রিদয়াগ 

রিদয়াগ 

াঅণরবক লরক্ত করমলি 
সযৌথ কাযযক্রদমর াঅওতায় গদবণা 
ও উপাত্ত রবরিময়  

গদবণা 

সপদট্রাবাাংা 
সযৌথ কাযযক্রদমর াঅওতায় গদবণা 
ও উপাত্ত রবরিময় 

প্রকল্প ম্পরকয ত/ভূনবজ্ঞারিক 
দযারগতা 
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রবদফারক পররেপ্তর 
ভূপোরথযক জররপ কাদজ রবদফারক 
বেবাদরর ািুদমােি 

রবদফারক াাআদিন্স 

বাাংাদেল জররপ 
ারেপ্তর 

ভূতারিক মািরচত্রায়দির দক্ষে 
টদপামোপ এবাং াঅকাল াঅদাক 
রচত্র রবরা 

উপাত্ত রবরিময় ও জররপ 

স্পারদা 
মািরচত্রায়দির জিে োদটাাআট 
াআদমজ রবরা 

গদবণা ম্পরকয ত 

রবাঅাআডরিউটিএ গদবণা / উপাত্ত রবরিময় উপাত্ত রবরিময় 
বাাংাদেল াঅবাওয়া 
ারিেপ্তর 

াঅবাওয়া াংক্রান্ত তথে রবরা উপাত্ত রবরিময় 

 


