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উপক্রমরণকা (Preamble) 

 

 সরকারর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রারতষ্ঠারিক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, সুশাসি 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রিরিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দির লদক্ষয- 

 

মহাপররচালক, বাাংলাদেশ ভূতারিক জররপ অরিেপ্তর (রজএসরব), জ্বালারি ও খরিজ সম্পে রবভাগ 

 

 

এবাং 

 

 

সরচব, জ্বালারি ও খরিজ সম্পে রবভাগ, রবদ্যযৎ, জ্বালারি ও খরিজ সম্পে মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

এর মদে ২০১৯ সাদলর জুি মাদসর  ২৩ তাররদখ এই বারষ িক কম িসম্পােি চুরি স্বাক্ষররত হদলা। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রিম্নরলরখত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলি: 
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বাাংলাদেশ ভূতারিক জররপ অরিেপ্তর (রজএসরব)-এর কম িসম্পােদির সারব িক রচত্র  

(Overview of the Performance of the Geological Survey of Bangladesh) 

সাম্প্ররতক অজিি, চযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যত পররকল্পিা 

 সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর ) প্রিাি অজিিসমূহ 

িওগাঁ সজলার বেলগাছী উপদজলার রবলাসবাড়ী ইউরিয়দির তাজপুর এলাকায় কূপ খিদির মােদম ৬৭৪.৭৯ রমটার 

গভীরতা সথদক ৭০৪.৯৬ রমটার পর্ন্ত সমাট ৩০.১৭ রমটার পুরুদের চুিাপাথদরর সন্ধাি পাওয়া সগদছ র্া বাাংলাদেদশ 

আরবষ্কৃত সদব িাচ্চ পুরুদের চুিাপাথর স্তর। একই ইউরিয়দির ভগবািপুর এলাকায় ২য় খিি কূপ (রজরিএইচ-৭১/১৬) 

কার্ ©ক্রম ৩০.০৪.২০১৭ তাররদখ ৯৫২.৯২ রম. গভীরতায় সমাপ্ত হদয়দছ। এই খিি কূদপ ৬৪২.৯৮ রম. সথদক ৬৭১.৯৫ রম. 

রমটার গভীরতা পর্©ন্ত ২৮.৯৭ রমটার পুরুদের চুিাপাথদরর স্তর পাওয়া সগদছ।  

বাাংলাদেদশর আন্তজিারতক বরহ িিঃসমুদ্র সীমািা রিি িারদণর লদক্ষয বাাংলাদেশ ভূতারিক জররপ অরিেপ্তর সমুদ্রসীমা সাংক্রান্ত 

বাাংলাদেদশর োবীর পদক্ষ ভূতারিক ও ভূ-প্রাকৃরতক তথ্য/ উপাি ও প্রমাণারে সরবরাহ এবাং ব্যাখ্যার মােদম অবোি 

সরদখদছ।  

স্থাপিকৃত ভূমিধ্বস আগাি সংকেত (Landslide Early Warning System /LEWS) এর িাধ্যকি ভূমিধ্বকসর 

ফকে জান-িাকের ক্ষয়ক্ষমত েিাকনা সম্ভব হকয়কে এবং এ োয ©ক্রিটি সরোকরর এটুআই প্রেকে নতুন উদ্ভাবনী মহসাকব 

মূল্যাময়ত হকয়কে। Ground Penetrating Radar (GPR)-এর িাধ্যকি মিএন্ডমি এবং তুরাগ বাঁকে সাকভ ের িাধ্যকি 

দূব েে স্থানসমূহ মিমিত েরা সম্ভব হকয়কে। 

ভূরমকম্প রবদশষত: সেট মুভদমন্ট সাংক্রান্ত মাঠ পর্ িাদয় সরক্রয় চুযরত রিণ িদয়র জন্য ৭টি গ্রাবাে পমজশমনং মসকেি 

(মজমপএস) যন্ত্র, ভূমিেকের তীব্রতা (Intensity) পমরিাকপর জন্য ৩০টি Accelerometer এবাং ভূমিেকের িাত্রা 

(Magnitude) মনণ িগ্য়র জন্য গ্িাট ৪টি Seismograph স্থাপন করা হদয়দছ। 

সুিামগঞ্জ সজলার রেরাই উপদজলার হাওড় ও রবল অঞ্চদল স্বল্প গভীরতায় (০.৬৬ হদত ১১.৬৭ রমটার) রপট আরবস্কৃত 

হদয়দছ র্ার পুরুে ০.১৫-২.৬৭ রমটার এবাং মজুে ৭৫.৬৩ রমরলয়ি টি (শুষ্ক অবস্থায়)।  

রজএসরব হরবগঞ্জ সজলার মািবপুর, চুিারুঘাট এবাং বাহুবল উপদজলায় মাঝারর মাদির ৮৭০ রমরলয়ি টি মজুে সমৃদ্ধ সাো 

মাটি/চীিা মাটি আরবষ্কার কদরদছ। 

বতিমাদি “বাাংলাদেদশর িেীবদক্ষর বারলদত মূল্যবাি খরিদজর উপরস্থরত রিণ িয় ও অথ িনিরতক মূল্যায়ি” এবাং রজএসরব-

রবরজআর, জাম িারির সর্ৌথ কাররগরী প্রকদল্পর আওতায় “Geo-information for Urban Planning and 

Adaptation to Climate Change, Bangladesh (GeoUPAC)” শীষ িক দ্যটি প্রকল্প চলমাি আদছ। 

 সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহ 

সমস্যা: 

জিবদলর স্বল্পতা; রিদয়াগ প্ররক্রয়ায় েীঘ িসূরত্রতা; কম িকতিা/কম িচারীদের র্াতায়াদতর সক্ষদত্র র্ািবাহদির অপ্রতুলতা; 

বরহরঙ্গি কাদজর র্ন্ত্রপারতর স্বল্পতা; মািব সম্পে উন্নয়দি ববদেরশক প্ররশক্ষদণর স্বল্পতা; রিররবরচ্ছন্ন রবদ্যযৎ সরবরাদহ 

রবঘ্নতা। 

চযাদলঞ্জ:  

ভূ-ববজ্ঞারিক গদবষণা কাদজর মােদম খরিজ সম্পে অনুসন্ধাি, আরবষ্কার, র্থার্থ ব্যবহার এবাং প্রাকৃরতক দূদর্ িাগ প্রশমি, 

আধুরিক ও সটকশই িগরায়ি, সামুরদ্রক খরিজ সম্পে অনুসন্ধাি ও অন্যান্য ভূ-ববজ্ঞারিক গদবষণালব্ধ কাদজর মােদম 

সরকাদরর ২১ শতদকর চযাদলঞ্জ বাস্তবায়দি ভূরমকা পালি। 

 ভরবষ্যৎ পররকল্পিা 

ভূতারিক মািরচত্রায়ি: ১:৫০,০০০ সেদল ২০,০০০ বগ ি রক.রম. এলাকার মািরচত্রায়ি। 

ভূ-পোরথ িক মািরচত্রায়ি: ১:৫০,০০০ সেদল ২,৫০০ বগ ি রক.রম. এলাকার মািরচত্রায়ি। 

রাসায়রিক সমৌদলর উপরস্থরত ও পররমাণ রিণ িয়: ১৭০ বগ ি রক.রম. এলাকা। 
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খিি: ৫টি স্থাদি খিদির মােদম অথ িনিরতকভাদব গুরুেপূণ ি ভূগভিস্থ খরিজ সম্পে (কয়লা, চুিাপাথর, সাোমাটি, রবরভন্ন 

প্রকার আকররক, কঠিি রশলা ইতযারে) অনুসন্ধাদির পাশাপারশ ভূপৃষ্ঠস্থ খরিজ সম্পে র্থা – কাঁচবারল, সাোমাটি, রপট, 

খরিজ বারল ইতযারের অনুসন্ধাি কাজ অব্যাহত রাখা। 

ভূ-ববজ্ঞারিক কার্©ক্রমসমূহ:  

 “সমুদ্র সম্পে আহরদণর লদক্ষয বাাংলাদেদশর সমুদ্র এলাকার ভূতারিক ববরশষ্টয রিরূপণ ও দূদর্ িাগ সমীক্ষণ (জুলাই, 

২০১৯ - জুি, ২০২৪)” শীষ িক প্রকল্পটি অনুদমােি সাদপদক্ষ কার্©ক্রম শুরু করা হদব। সমুদ্র সম্পে আহরদণর জন্য 

ররসাচ ি শীপ ক্রদয়র মােদম সমুদদ্র খরিজ সম্পে অনুসন্ধাি, সমুদ্র পৃদষ্ঠ ভূ-প্রাকৃরতক এবাং ভূ-প্রদকৌশল মািরচত্র বতরী, 

গভীর সমুদদ্র স্থাপিা রিম িাদণর সক্ষদত্র দূদর্ িাগ মািরচত্র বতরী করাই এ প্রকদল্পর মূল উদেশ্য। 

 “সটকসই উন্নয়ি এবাং রজওররদসাস ি ব্যবস্থাপিার লদক্ষয সমগ্র বাাংলাদেদশর সমরন্নত ভূতারিক মািরচত্রায়ণ ১ম পর্ িায় 

(জুোই, ২০১৯ গ্েকে জুন, ২০২৪)। 

 “বাাংলাদেশ ভূ-তারিক জররপ অরিেপ্তদরর খিি স্বক্ষমতা বৃরদ্ধ ও শরিশালীকরণ (জুোই, ২০১৯ গ্েকে জুন, ২০২২)” 

শীষ িক প্রকল্পটি অনুদমােি সাদপদক্ষ কার্ ©ক্রম শুরু করা।  

 “গ্েকশর সাোিাটি অধ্যুমসত ১০টি গ্জোর ২৫ টি উপকজোর সাোিাটির বামি, িজুে ও অে েননমতে সম্ভাব্যতা যািাই 

(জুোই, ২০১৯ গ্েকে জুন, ২০২২)” শীষ িক প্রকল্পটি অনুদমােি সাদপদক্ষ কার্ ©ক্রম শুরু করা ।  

 “বাংোকেকশ ভূমিধ্বস আপকের ভূতামিে অনুসন্ধান এবং ভূমিধ্বস আগাি সংকেত যন্ত্র স্থাপকনর িাধ্যকি ভূমিধ্বস 

ঝুঁমে হ্রাসেরণ (জুোই, ২০১৯ গ্েকে জুন, ২০২১)” শীষ িক প্রকল্পটি অনুদমােি সাদপদক্ষ কার্©ক্রম শুরু করা ।  

দূদর্ িাগপূণ ি এলাকা রচরিতকরণ: 

 ভূরমকম্প, িেী ভাঙ্গি, উপকূলীয় এলাকার ভাঙ্গি, জলাবদ্ধতা, ভূরমধ্বস ইতযারে দূদর্ িাগপূণ ি এলাকাসমূহ সিািকরণ 

এবাং কারণ অনুসন্ধাদির কার্ ©ক্রম অব্যাহত রাখা। 

 বাাংলাদেদশর স্তরতি, জীবস্তরতি, প্যারলদিালজী, পলল তি, সমুদ্র পৃদষ্ঠর উচ্চতা বৃরদ্ধ ও তার প্রভাব, ভূপৃদষ্ঠর 

অদিাগমি, িেীর গুতপথ পররবতিি ইতযারের রবষদয় সমৌরলক গদবষণা কাজ পররচালিা করা। 

মািব সম্পে উন্নয়ি: 

অরিেপ্তদর কম িরত মািব সম্পেদক যুদগাপযুগী করার লদক্ষয সেদশ-রবদেদশ প্ররশক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ। 

সসরমিার/রসদম্পারজয়াম/কম িশালা আদয়াজি: 

ভূতারিক অনুসন্ধাি কম িসূরচ পররচালিার মােদম অঅহররত তথ্য-উপািসমূহ সেশ তথা রবদের ভূ-রবজ্ঞািীগদণর মাদঝ 

ছরড়দয় সেয়ার লদক্ষয রিয়রমত সসরমিার/ রসদম্পারজয়াম/ কম িশালার আদয়াজি করা। 

প্রারতষ্ঠারিক অবকাঠাদমাগত এবাং ববজ্ঞারিক কম িকাদের উন্নয়ি সািি: 

 ঢাকার রমরপুরস্থ রিজস্ব জায়গায় ‘এিভান্স রজওসাইরন্টরফক ররসাচ ি সসন্টার’ স্থাপদির প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা সিয়া। 

 প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দির মােদম চট্টগ্রামস্থ রিজস্ব জায়গায় ‘রিওদটকদটারিক্স, হযাজাি ি এে ইরঞ্জরিয়াররাং 

রজওলরজকযাল ররসাচ ি সসন্টার’ স্থাপদির প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা সিয়া। 

 প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দির মােদম খুলিাস্থ রিজস্ব জায়গায় ‘সকাস্টাল এে সমররি রজওলরজকযাল ররসাচ ি সসন্টার’ 

স্থাপদির প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা সিয়া। 

 জিসািারদণর মাদঝ ভূতারিক জ্ঞাি এবাং প্রাকৃরতক দূদর্ িাগ সাংক্রান্ত সদচতিতা রবস্তাদরর উদেদশ্য স্কুল ও কদলজ 

পর্ িাদয় ভূতি রবষদয় সদচতিতা সৃরষ্টর লদক্ষয কাজ করা। 

প্রকাশিা: 

অরিেপ্তদরর মািরচত্র ও ভূ-ববজ্ঞারিক প্ররতদবেিসমূহ হালিাগােভাদব প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ। 
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২০১৯-২০২০ অথ িবছদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজিিসমূহ 

ভূতারিক মািরচত্রায়ি: ১: ৫০,০০০ সেদল ২,৬০০ বগ ি রক.রম. এলাকার মািরচত্রায়ি। 

ভূ-পোরথ িক মািরচত্রায়ি: ১: ৫০,০০০ সেদল ২০০ বগ ি রক.রম. এলাকার মািরচত্রায়ি। 

রাসায়রিক সমৌদলর উপরস্থরত ও পররমাণ রিণ িয়: ৪০ বগ ি রক.রম. এলাকার িমুিা সাংগ্রহ ও রবদেষণ। 

খরিজ সম্পে অনুসন্ধাদির লদক্ষয ০১টি কূপ খিি কার্ ©ক্রম পররচালিা। 
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সসকশি ১ 

 

রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, প্রিাি কার্ িাবরল 

১.১ রূপকল্প (Vision): সেদশর প্রিািতম ভূনবজ্ঞারিক প্ররতষ্ঠাি রহদসদব খরিজ সম্পে অনুসন্ধাি ও অন্যান্য 

ভূনবজ্ঞারিক তথ্য-উপাি সাংগ্রহ এবাং সরবরাদহর মােদম সটকসই উন্নয়দি সহদর্ারগতা করা। 

১.২  অরভলক্ষয(Mission): 

খরিজ সম্পে অনুসন্ধাি, আরবষ্কার, মজুে ও মাি রিণ িয়; ভূতারিক, ভূপোরথ িক, ও ভূপ্রদকৌশল মািরচত্রায়ি; প্রাকৃরতক 

দূদর্ িাগ রবষদয় জররপ ও জিদসদচতিতা বতরী, সটকসই উন্নয়দি ব্যবহাদরর জন্য তথ্য-উপাদির ভাোর বতরী।  

১.৩  সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives): 

১. সতল ও গ্যাস ব্যতীত সেদশর খরিজসমূদহর অনুসন্ধাি কার্ িক্রম সজারোরকরণ; 

২. প্রাকৃরতক দূদর্ িাগ প্রশমণ; 

৩. মািব সম্পে উন্নয়ি। 

১.৪ প্রিাি কার্ িাবরল (Main Functions): 

১. বাাংলাদেদশ ভূতারিক/ভূ-পোরথ িক/প্রদকৌশল ভূতারিক মািরচত্রায়ি পররচালিা এবাং প্ররতদবেি প্রস্তুতকরণ;  

২. স্তরায়ি এবাং স্তররবন্যাস অনুসন্ধাি পররচালিার মােদম রশলাসমূদহর আনুক্রম রচরিতকরণ, পারস্পাররক 

সম্পকি এবাং বয়স রিি িারণ; 

৩. ভূতারিক, ভূপোরথ িক অনুসন্ধাি, ভূরাসায়রিক গদবষণা এবাং পরীক্ষামূলক খিি পররচালিার মােদম সম্ভাব্য 

জ্বালারি খরিজ, বারিরজযক রশলা এবাং ভূগভিস্থ সুদপয় পারির আিাদরর এলাকা এবাং মজুে রিণ িয়; 

৪. আরবষ্কৃত প্রাকৃরতক খরিজ সম্পদের মাি রিণ িয়, মজুে রিি িারণ, অথ িনিরতক এবাং কাররগরী সম্ভাব্যতা র্াচাই; 

৫. সরকারদক পররকল্পিা এবাং িীরত রিি িারদণর সক্ষদত্র প্রাকৃরতক সম্পে, পারি সম্পে এবাং পররদবশ সম্পরকিত 

পরামশ ি প্রোি। অবকাঠাদমা উন্নয়দি সাংরেষ্ট সরকারর প্ররতষ্ঠাি, সবসরকারর সাংস্থা, িীরতরিি িারক এবাং 

পররকল্পিারবেগণদক পরামশ ি ও সহদর্ারগতা প্রোি। এছাড়াও এ সাংক্রান্ত প্রদয়াজিীয় সসরমিার/রসদম্পারজয়াম/ 

কিফাদরন্স আদয়াজি; 

৬. িেী অববারহকা, ব-দ্বীপ এলাকা এবাং সমুদদ্র ভূতারিক এবাং ভূপোরথ িক গদবষণা পররচালিা; 

৭. সটকশই উন্নয়দির লদক্ষয রবরভন্ন ভূনবজ্ঞারিক গদবষণা কার্ িক্রম এবাং প্ররশক্ষণ পররচালিা; 

৮. রবরভন্ন আন্তজিারতক ভূনবজ্ঞারিক সাংস্থার সাদথ সর্াগাদর্াগ রাখা; ভূনবজ্ঞারিক জাণ িাল এবাং 

প্রবন্ধ/প্ররতদবেিসমূহ আোি-প্রোি এবাং রবরভন্ন প্ররতষ্ঠািদক ভূনবজ্ঞারিক পরীক্ষা এবাং গদবষণায় সাহায্য ও 

সহদর্ারগতা প্রোি; 

৯. সেদশর সর্ সকাি এলাকায় বড় আকাদরর ভূরমধ্বস অথবা চুযরতর কারদণ জাি-মাদলর ক্ষয়ক্ষরত রিি িারদণর 

লদক্ষয প্রাথরমক জররপ পররচালিা এবাং প্ররতদবেি প্রস্তুতকরণ; 

১০. পূব িবতী ভূরমকম্পসমূদহর িাটাদবজ প্রস্তুতকরণ ও রক্ষণাদবক্ষণ এবাং বতিমাদি সাংগঠিত ভূরমকম্পসমূদহর 

ক্রমানুসাররক জররপ/অনুসন্ধাি এবাং গদবষণা পররচালিা করা। এ সকল গদবষণালব্ধ ফলাফল রবরভন্ন সরকারর 

সাংস্থা, রপ্রন্ট এবাং ইদলট্ররিক রমরিয়াদত প্রচাদরর মােদম জিসািারদির মদে সদচতিতা সৃরষ্ট। 
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সসকশি ২ 

েপ্তর/সাংস্থার রবরভন্ন কার্©ক্রদমর চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

কম িসম্পােি সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

লক্ষমাত্রা 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

রিি িাররত লক্ষযমাত্রা অজিদির 

সক্ষদত্র সর্ৌথভাদব োরয়েপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/রবভাগ/ 

সাংস্থাসমূদহর িাম 

উপািসূত্র 

(Source of 

Data) ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯* 
২০২০-২১ ২০২১-২২ 

ভূতারিক, ভূপ্রাকৃরতক ও 

ভূপ্রদকৌশল মািরচত্র এবাং 

প্ররতদবেি 

রিি িাররত এলাকার কাজ 

সম্পােি 
বগ ি রক.রম. ২৫০০ ২৬৯৫ ২৬০০ ২৭০০ ২৮০০ 

রবদ্যযৎ, জ্বালারি ও খরিজ 

সম্পে  মন্ত্রণালয়/ জ্বালারি ও 

খরিজ সম্পে রবভাগ/ 

বাাংলাদেশ ভূতারিক জররপ 

অরিেপ্তর (রজএসরব) 

রজএসরব 

 

ভূপোরথ িক অনুসন্ধাি প্ররতদবেি 

রিি িাররত এলাকার কাজ 

সম্পােি 
বগ ি রক.রম. ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ ২০০ 

রিি িাররত এলাকার কাজ 

সম্পােি 

লাইি 

রক.রম. 
৬৫ - ৬৫ ৭০ ৭০ 

লরগাং সম্পন্ন সাংখ্যা ১ ১ ১ ১ ১ 

রাসায়রিক সমৌদলর উপরস্থরত ও 

পররমাণ রিণ িয় 

প্রস্তারবত এলাকার িমুিা সাংগ্রহ 

ও রবদেষণ   
বগ ি রক.রম. ১০ ৪০ ৪০ ৫০ ৫০ 

কূপ খিি সম্ভাব্য খরিজ সম্পে আরবষ্কার সাংখ্যা ১ ১ ১ ১ ১ 

আপদের ঝুঁরক হ্রাস  
পদ্ধরত ব্যবহাদরর মােদম 

আপদের ঝুঁরক হ্রাস 
সাংখ্যা ৪ ২ ২ ২ ২ 

রজএসরব’র কম িকাে 

জিসািারদির মাদঝ প্রচার 
প্রচার সম্পন্ন সাংখ্যা ২ ২ ৩ ৩ ৩ 

েক্ষতা বৃরদ্ধ প্ররশক্ষণ সম্পন্ন সাংখ্যা ২২ ২৫ ৩০ ৩২ ৩৫ 

*সামরয়ক 
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সসকশি ৩ 

সকৌশলগত উদেশ্যরভরিক কার্©ক্রম, কম িসম্পােি সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ক্রম (Activities) 

কম িসম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজিি  লক্ষযমাত্রা/রিণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion) 
২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion)  
২০২১-২২ 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* 
অসািারণ 

অরত 

উিম 
উিম 

চলরত 

মাি 

চলরত 

মাদির 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রজএসরব’র সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১] সতল ও 

গ্যাস ব্যতীত 

সেদশর 

খরিজসমূদহর 

অনুসন্ধাি 

কার্ িক্রম 

সজারোরকরণ 

৬৫.০০ [১.১] ভুতারিক, 

ভূপ্রাকৃরতক এবাং 

ভূপ্রদকৌশল মািরচত্রায়ি 

[১.১.১] প্রস্তারবত 

এলাকার কাজ সমাপ্ত 

বগ ি 

রক.রম. 
৪৫ ২৫০০ ২৬৯৫ ২৬০০ ২৫০০ ২৪০০ ২২০০ ২০০০ ২৮০০ ২৯০০ 

[১.২] ভূপোরথ িক অনুসন্ধাি 

[১.২.১] প্রস্তারবত 

এলাকার কাজ সমাপ্ত 

বগ ি 

রক.রম. 

 

৫ ২০০ ২০০ ২০০ ১৮০ ১৫০ ১২০ ১০০ ২০০ ২০০ 

[১.২.২] প্রস্তারবত 

এলাকার কাজ সমাপ্ত 

লাইি 

রক.রম. 
৪ ৬৫ - ৬৫ ৬৫ ৬০ ৫০ ৪০ ৭০ ৭০ 

[১.২.৩] লরগাং সম্পন্ন সাংখ্যা ১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

[১.৩] ববদেরষক রসায়ি 

অনুসন্ধাি 

[১.৩.১] প্রস্তারবত 

এলাকার িমুিা 

সাংগ্রহ ও রবদেষণ   

বগ ি 

রক.রম. 
৫ ১০ ৪০ ৪০ ৩৫ ৩২ ৩০ ২৫ ৫০ ৫০ 

[১.৪] কূপ খিি 
[১.৪.১] কূপ খিি 

সমাপ্ত 
সাংখ্যা ৫ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্©ক্রম (Activities) 

কম িসম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজিি  লক্ষযমাত্রা/রিণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion) 
২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion)  
২০২১-২২ 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* 
অসািারণ 

অরত 

উিম 
উিম 

চলরত 

মাি 

চলরত 

মাদির 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রজএসরব’র সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[২] মািব 

সম্পে উন্নয়ি 

৫.০০ 
[২.১] স্থািীয় প্ররশক্ষণ 

[২.১.১] স্থািীয় 

প্ররশক্ষণ সম্পন্ন 
জি ঘন্টা ১.৫ ৩৯.৩৯ ৫৫.৮২ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৬০ ৬০ 

[২.২] ববদেরশক প্ররশক্ষণ 
[২.২.১] ববদেরশক 

প্ররশক্ষণ সম্পন্ন 
সাংখ্যা ১.৫ ১১ ২৫ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০ 

[২.৩] স্থািীয়/ আন্তজিারতক 

সসরমিার, রসদম্পারজয়াম, 

কিফাদরন্স আদয়াজি এবাং 

তথ্য আোি-প্রোি 

[২.৩.১] সসরমিার, 

রসদম্পারজয়াম, 

কিফাদরন্স আদয়াজি 

ও তথ্য আোি প্রোি 

সাংখ্যা ১ ২০ ২৬ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ২২ ২২ 

[২.৪] স্থািীয়/ আন্তজিারতক 

সসরমিার, রসদম্পারজয়াম, 

কিফাদরদন্স অাংশগ্রহণ এবাং 

তথ্য আোি-প্রোি 

[২.৪.১] সসরমিার, 

রসদম্পারজয়াম, 

কিফাদরদন্স অাংশগ্রহণ  

সাংখ্যা ১ ১৭ ১৬ ২০ ১৮ ১৬ ১৫ ১৪ ২০ ২০ 

[৩] প্রাকৃরতক 

দূদর্ িাগ প্রশমণ 

৫.০০ [৩.১] ভূদূদর্ িাগ কমাদিার 

সক্ষদত্র সিটওয়ারকিাং-এর 

মােদম তথ্য-উপাি আহরণ 

ও সাংরেষ্ট সাংস্থাসমূহদক 

প্রোি** 

[৩.১.১] উপাি 

সাংগৃহীত 
সাংখ্যা ২ ৪ ২ ২ ১ - - - ২ ২ 

[৩.২] রবরভন্ন স্তদর 

জিসদচতিতা কার্©ক্রম 

আদয়াজি 

[৩.২.১] কার্©ক্রম 

আদয়ারজত 
সাংখ্যা ৩ ২ ২ ২ ১ - - - ৩ ৩ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্©ক্রম (Activities) 

কম িসম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজিি  লক্ষযমাত্রা/রিণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion) 
২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion)  
২০২১-২২ 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* 
অসািারণ 

অরত 

উিম 
উিম 

চলরত 

মাি 

চলরত 

মাদির 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রজএসরব’র আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[১] কার্©পদ্ধরত, 

কম িপররদবশ  ও 

সসবার 

মাদিান্নয়ি  

১০ 

[১.১]  েপ্তর/সাংস্থায় ই-

ফাইরলাং পদ্ধরত বাস্তবায়ি 

[১.১.১]  সকল শাখায় 

ই-িরথব্যবহার 
% ১  ৫০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০   

[১.১.২] ই-ফাইদল 

িরথ রিষ্পরিকৃত 
% ১  ৪০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০   

[১.১.৩]ই-ফাইদল পত্র 

জারীকৃত 
% ১  ৩০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

[১.২] েপ্তর/সাংস্থা কর্তিক 

রিরজটাল সসবা চালু করা 

[১.২.১] নূন্যতম 

একটি িতুি রিরজটাল 

সসবা চালুকৃত 

তাররখ ১  

১৪ 

িদভম্বর, 

২০১৮ 

১৫ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৫ মাচ ি, 

২০২০ 

৩১ মাচ ি, 

২০২০ 

৩০ 

এরপ্রল, 

২০২০ 

৩০ সম, 

২০২০ 
  

[১.৩] েপ্তর/সাংস্থা কর্তিত 

উদ্ভাবিী উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ি 

প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ি 

[১.৩.১] নূযিতম 

একটি িতুি উদ্ভাবিী 

উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ি 

প্রকল্প (SIP) 

চালুকৃত 

তাররখ ১  

০৩ 

সফব্রুয়ারর, 

২০১৯ 

১১ মাচ ি, 

২০২০ 

১৮ মাচ ি, 

২০২০ 

২৫ মাচ ি, 

২০২০ 

০১ এরপ্রল, 

২০২০ 

০৮ 

এরপ্রল, 

২০২০ 

  

  [১.৪] সসবা সহরজকরণ 

[১.৪.১] নূযিতম একটি 

সসবা সহরজকরণ 

প্রদসস ম্যাপসহ 

সরকারর আদেশ 

জাররকৃত 

তাররখ ০.৫   

১৫ 

অদটাবর, 

২০১৯ 

২০ 

অদটাবর, 

২০১৯ 

২৪ 

অদটাবর, 

২০১৯ 

২৮ 

অদটাবর, 

২০১৯ 

৩০ 

অদটাবর, 

২০১৯ 

  

   

[১.৪.২] সসবা 

সহরজকরণ অরিদক্ষদত্র 

বাস্তবারয়ত 

তাররখ ০.৫   
১৫ এরপ্রল, 

২০২০ 

৩০ এরপ্রল, 

২০২০ 

১৫ সম, 

২০২০ 

৩০ সম, 

২০২০ 

১৫ জুি, 

২০২০ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্©ক্রম (Activities) 

কম িসম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজিি  

 

প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion) 
২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion)  
২০২১-২২ 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* 
অসািারণ 

অরত 

উিম 
 

লক্ষযমাত্রা

/রিণ িায়ক 

২০১৯-২০ 

(Target

/Criteri

a Value 

for FY 

2019-

20) 

চলরত 

মাদির 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০%  ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ উিম ১৩ ১৪ ১৫ 

রজএসরব’র আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

  

[১.৫] রপআরএল শুরুর ২ মাস 

পূদব ি সাংরেষ্ট কম িচারীর 

রপআরএল ও ছুটি িগোয়িপত্র 

জারী করা 

[১.৫.১] রপ আর এল 

আদেশ জাররকৃত 
% ০.৫  ১০০ ১০০ ৯০ ৮০     

   
[১.৫.২] ছুটি িগোয়ি 

পত্র জাররকৃত 
% ০.৫  ১০০ ১০০ ৯০ ৮০     

  
[১.৬] শূন্য পদের রবপরীদত 

রিদয়াগ প্রোি 

[১.৬.১] রিদয়াগ 

প্রোদির জন্য রবজ্ঞরপ্ত 

জাররকৃত 

% ০.৫  ৮০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

   
[১.৬.২] রিদয়াগ 

প্রোিকৃত 
% ০.৫  ৮০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

  
[১.৭] রবভাগীয় মামলা 

রিষ্পরি 

[১.৭.১] রবভাগীয় 

মামলা রিষ্পরিকৃত 
% ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০    

  
[১.৮] তথ্য বাতায়ি 

হালিাগােকরণ 

[১.৮.১] সকল 

তথ্যহালিাগােকৃত 
% ১  ১০০ ১০০ ৯০ ৮০     
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্©ক্রম (Activities) 

কম িসম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজিি  

 

প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion) 
২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion)  
২০২১-২২ 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* 
অসািারণ 

অরত 

উিম 
 

লক্ষযমাত্রা

/রিণ িায়ক 

২০১৯-২০ 

(Target

/Criteri

a Value 

for FY 

2019-

20) 

চলরত 

মাদির 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০%  ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ উিম ১৩ ১৪ ১৫ 

রজএসরব’র আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

[২] োপ্তররক 

কম িকাদে 

স্বচ্ছতা বৃরদ্ধ ও 

জবাবরেরহ 

রিরিতকরণ 

৮ 
[২.১] বারষ িক কম িসম্পােি 

চুরি বাস্তবায়ি 

[২.১.১] সরকারর 

কম িসম্পােি 

ব্যবস্থাপিা সাংক্রান্ত 

প্ররশক্ষণসহ অন্যান্য 

রবষদয় প্ররশক্ষণ 

আদয়ারজত 

জিঘন্টা ১ ৩৯.৩৯ ৫৫.৮২ ৬০       

   

[২.১.২] বারষ িক 

কম িসম্পােি চুরির 

সকল প্ররতদবেি 

অিলাইদি োরখলকৃত 

সাংখ্যা ১  ৪ ৪       

   

[২.১.৩] এরপএ টিদমর 

মারসক সভার রসদ্ধান্ত 

বাস্তবারয়ত 

% ০.৫  ১০০ ১০০ ৯০ ৮০     
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্©ক্রম (Activities) 

কম িসম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজিি  

 

প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion) 
২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion)  
২০২১-২২ 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* 
অসািারণ 

অরত 

উিম 
 

লক্ষযমাত্রা

/রিণ িায়ক 

২০১৯-২০ 

(Target

/Criteri

a Value 

for FY 

2019-

20) 

চলরত 

মাদির 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০%  ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ উিম ১৩ ১৪ ১৫ 

রজএসরব’র আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

   

[২.১.৪] মাঠ পর্ িাদয়র 

কার্ িালদয়র ২০১৯-২০ 

অথ িবছদরর বারষ িক 

কম িসম্পােি চুরির 

অি িবারষ িক মূল্যায়ি 

প্ররতদবেি 

পর্ িাদলাচিাদন্ত 

ফলাবতিক 

(feedback) 

প্রেি 

তাররখ ০.৫  

১২ 

জানুর্ারর, 

২০১৯ 

৩১ 

জানুর্ারর, 

২০২০ 

০৭ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১০ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৪ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

  

  

[২.২] জাতীয় শুদ্ধাচার 

সকৌশল ও তথ্য অরিকার 

বাস্তবায়ি 

[২.২.১] জাতীয় 

শুদ্ধাচার কম িপররকল্পিা 

বাস্তবারয়ত 

% ১   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫    

   

[২.২.২] ২০১৮-১৯ 

অথ ি বছদরর বারষ িক 

প্ররতদবেি 

ওদয়বসাইদট প্রকারশত 

তাররখ ১   

১৫ 

অদটাবর, 

২০১৯ 

১৫ িদভম্বর, 

২০১৯ 

১৫ 

রিদসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়ারর, 

২০২০ 

৩১ 

জানুয়ারর, 

২০২০ 

  

  
[২.৩] অরভদর্াগ প্ররতকার 

ব্যবস্থা বাস্তবায়ি 

[২.৩.১] রিরে িষ্ট 

সমদয়র মদে 

অরভদর্াগ রিষ্পরিকৃত 

% ০.৫   ১০০ ৯০ ৮০ ৭০    
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্©ক্রম (Activities) 

কম িসম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজিি  

 

প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion) 
২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion)  
২০২১-২২ 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* 
অসািারণ 

অরত 

উিম 
 

লক্ষযমাত্রা

/রিণ িায়ক 

২০১৯-২০ 

(Target

/Criteri

a Value 

for FY 

2019-

20) 

চলরত 

মাদির 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০%  ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ উিম ১৩ ১৪ ১৫ 

রজএসরব’র আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

   

[২.৩.২] অরভদর্াগ 

রিষ্পরি সাংক্রান্ত 

মারসক প্ররতদবেি 

মন্ত্রণালদয় োরখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫   ১২ ১১ ১০ ৯    

  
[২.৪] সসবা প্রোি প্ররতশ্রুরত 

হালিাগােকরণ ও বাস্তবায়ি 

[২.৪.১] সসবা প্রোি 

প্ররতশ্রুরত 

হালিাগােকৃত 

% ১   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০    

   

[২.৪.২] রিি িাররত 

সমদয় বত্রমারসক 

বাস্তবায়ি প্ররতদবেি 

মন্ত্রণালদয় োরখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫   ৪ ৩ ২     

   

[২.৪.৩] 

সসবাগ্রহীতাদের 

মতামত পররবীক্ষণ 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

তাররখ ০.৫   

৩১ 

রিদসম্বর, 

২০১৯ 

১৫ 

জানুয়ারর, 

২০২০ 

০৭ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৭ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৮ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

  

[৩] আরথ িক ও 

সম্পে 

ব্যবস্থাপিার 

উন্নয়ি 

৭ 
[৩.১] বাদজট বাস্তবায়দি 

উন্নয়ি 

[৩.১.১] বাদজট 

বাস্তবায়ি পররকল্পিা 

প্রণীত 

তাররখ ০.৫   

১৬ 

আগস্ট, 

২০১৯ 

২০ আগস্ট, 

২০১৯ 

২৪ 

আগস্ট, 

২০১৯ 

২৮আগস্ট, 

২০১৯ 

৩০ 

আগস্ট, 

২০১৯ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্©ক্রম (Activities) 

কম িসম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজিি  

 

প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion) 
২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion)  
২০২১-২২ 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* 
অসািারণ 

অরত 

উিম 
 

লক্ষযমাত্রা

/রিণ িায়ক 

২০১৯-২০ 

(Target

/Criteri

a Value 

for FY 

2019-

20) 

চলরত 

মাদির 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০%  ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ উিম ১৩ ১৪ ১৫ 

রজএসরব’র আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

   

[৩.১.২] বত্রমারসক 

বাদজট বাস্তবায়ি 

প্ররতদবেি োরখলকৃত 

সাংখ্যা ০.৫   ৪ ৩      

  
[৩.২] বারষ িক উন্নয়ি কম িসূরচ 

(এরিরপ) বাস্তবায়ি 

[৩.২.১] বারষ িক 

উন্নয়ি কম িসূরচ 

(এরিরপ) বাস্তবারয়ত 

% ২  ৯৯ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

  
[৩.৩] অরিট আপরি রিষ্পরি 

কার্ িক্রদমর উন্নয়ি 

[৩.৩.১] রত্রপক্ষীয় 

সভায় রিষ্পরির জন্য 

সুপাররশকৃত অরিট 

আপরি 

% ০.৫   ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০   

   
[৩.৩.২] অরিট 

আপরি রিষ্পরিকৃত 
% ০.৫   ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০   

  

[৩.৪] স্থাবর ও অস্থাবর 

সম্পরির হালিাগাে তারলকা 

প্রস্তুত করা 

[৩.৪.১] স্থাবর 

সম্পরির তারলকা 

হালিাগােকৃত 

তাররখ ০.৫  

১৩ 

িদভম্বর 

২০১৮ 

০৩ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

০৪ মাচ ি, 

২০২০ 
  

   

[৩.৪.২] অস্থাবর 

সম্পরির তারলকা 

হালিাগােকৃত 

তাররখ ০.৫  

৩১ 

রিদসম্বর 

২০১৮ 

০৩ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১১ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

১৮ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

২৫ 

সফব্রুয়ারর, 

২০২০ 

০৪ মাচ ি, 

২০২০ 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্©ক্রম (Activities) 

কম িসম্পােি সূচক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজিি  

 

প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion) 
২০২০-২১ 

প্রদক্ষপণ 

(Projec

tion)  
২০২১-২২ 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯* 
অসািারণ 

অরত 

উিম 
 

লক্ষযমাত্রা

/রিণ িায়ক 

২০১৯-২০ 

(Target

/Criteri

a Value 

for FY 

2019-

20) 

চলরত 

মাদির 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০%  ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ উিম ১৩ ১৪ ১৫ 

রজএসরব’র আবরশ্যক সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

  
[৩.৫] ইন্টারদিট রবলসহ 

ইউটিরলটি রবল পররদশাি 

[৩.৫.১] 

রবরসরস/রবটিরসএল-এর 

ইন্টারদিট রবল 

পররদশারিত 

% ১   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

   
[৩.৫.২] সটরলদফাি 

রবল পররদশারিত 
% ০.৫   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   

   
[৩.৫.৩] রবদ্যযৎ রবল 

পররদশারিত 
% ০.৫   ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০   
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সাংদর্াজিী ১ 

 

শব্দসাংদক্ষপ 

(Acronyms) 

 

ক্ররমক িম্বর 

শব্দ সাংদক্ষপ 

(Acronyms) 

 

রববরণ 

১. এরপএ অযানুয়াল পারফরদমন্স অযারগ্রদমন্ট (বারষ িক কম িসম্পােি চুরি) 

২. রবআইরপ বাদজট ইমরেদমন্টশি েযাি (বাদজট প্রদয়াগ পররকল্পিা) 

৩. রবআইিরিউটিএ বাাংলাদেশ ইিল্যাে ওয়াটারট্রান্সদপাট ি অথররটি (বাাংলাদেশ অভযন্তরীণ সিৌ-পররবহিকর্তিপক্ষ) 

৪. রবএমরস বাদজট ম্যাদিজদমন্ট করমটি (বাদজট ব্যবস্থাপিা করমটি) 

৫. রসরস রসটিদজি চাট িার (িাগররক সসবা)  

৬. এফরি ফাইন্যান্স রিরভশি (অথ ি রবভাগ) 

৭. এফওয়াই রফন্যারন্সয়াল ইয়ার (অথ ি বছর) 

৮. রজএসরব রজওলরজকযাল সাদভ ি অব বাাংলাদেশ (বাাংলাদেশ ভূতারিক জররপ অরিেপ্তর) 

৯. এইচআর রহউম্যাি ররদসাস ি (মািব সম্পে) 

১০. রজআরএস রগ্রদভন্স ররদেস রসদস্টম  

১১. এিআইএস ন্যাশিাল ইরন্টরগ্রটি স্ট্র্যাদটরজ (জাতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল) 

১২. রপআই পারফরদমন্স ইরেদকটর (কম িসম্পােি সূচক) 

১৩. আরটিআই রাইট টু ইিফরদমশি (তথ্য অরিকার) 

১৪. স্পারদসা 
বাাংলাদেশ সস্পস ররসাচ ি এেররদমাট সসরন্সাং অরগািাইদজশি (বাাংলাদেশ মহাকাশ গদবষণা ও দূর 

অনুিাবি সকন্দ্র)                      
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সাংদর্াজিী-২ 

 কম িসম্পােি সূচকসমূহ, বাস্তবায়িকারী কার্ িালয়সমূহ এবাং পররমাপ পদ্ধরত-এর রববরণ 

কার্©ক্রম কম িসম্পােি সূচক রববরণ 
বাস্তবায়িকারী 

েপ্তর/সাংস্থা 

পররমাপ 

পদ্ধরত 
উপািসূত্র 

[১.১] ভুতারিক, ভূপ্রাকৃরতক এবাং ভূপ্রদকৌশল 

মািরচত্রায়ি 

[১.১.১] প্রস্তারবত এলাকার কাজ 

সমাপ্ত 
ভূঅভযন্তদর ভূতারিক িারণা লাদভর জন্য ভুতারিক, ভূপ্রাকৃরতক মািরচত্রায়ি  রজএসরব প্ররতদবেি প্ররতদবেি ও মািরচত্র 

[১.২] ভূপোরথ িক অনুসন্ধাি 

[১.২.১] প্রস্তারবত এলাকার কাজ 

সমাপ্ত 
খরিজ সম্পদের সম্ভাব্যতা র্াচাইদয়র লদক্ষয ভূপোরথ িক জররপ রজএসরব প্ররতদবেি প্ররতদবেি ও মািরচত্র 

[১.২.২] প্রস্তারবত এলাকার কাজ 

সমাপ্ত 
খরিজ সম্পদের সম্ভাব্যতা র্াচাইদয়র লদক্ষয ভূপোরথ িক জররপ রজএসরব প্ররতদবেি প্ররতদবেি ও মািরচত্র 

[১.২.৩] লরগাং সমাপ্ত 

খিি কাদজর সমদয় খিি কূদপ ভূপোরথ িক সবার সহাল লরগাং এর মােদম 

ভূঅভযন্তদরর স্তররবন্যাস, লবণািতা, কূদপর কযারলদেশি এবাং 

সররিওঅযাকটিভ মরণদকর উপরস্থরত রিণ িয় 

রজএসরব প্ররতদবেি প্ররতদবেি 

[১.৩] ববদেরষক রসায়ি অনুসন্ধাি 
[১.৩.১] প্রস্তারবত এলাকার িমুিা 

সাংগ্রহ ও রবদেষণ   

িমুিার রাসায়রিক রবদেষদণর মােদম মাটি ও পারি দূষদণর কারি ও 

পররমাণ রিণ িয় 
রজএসরব প্ররতদবেি প্ররতদবেি 

[১.৪] কূপ খিি [১.৪.১] কূপ খিি সমাপ্ত খরিজ সম্পে অনুসন্ধাদণর লদক্ষয কূপ খিি রজএসরব প্ররতদবেি প্ররতদবেি 

[২.১] স্থািীয় প্ররশক্ষণ [২.১.১] স্থািীয় প্ররশক্ষণ সম্পন্ন মািব সম্পে উন্নয়দির লদক্ষয স্থািীয় প্ররশক্ষণ 
রজএসরবসহ 

অন্যান্য সাংস্থা 
জিঘন্টা প্ররতদবেি 

[২.২] ববদেরশক প্ররশক্ষণ [২.২.১] ববদেরশক প্ররশক্ষণ সম্পন্ন 
গদবষণা কাদজর স্বাদথ ি এবাং মািব সম্পে উন্নয়দির লদক্ষয তথ্য-উপাি 

রবরিমদয়র মােদম ববদেরশক প্ররশক্ষণ 
রজএসরব সাংখ্যা প্ররতদবেি 

[২.৩] স্থািীয়/ আন্তজিারতক সসরমিার, 

রসদম্পারজয়াম, কিফাদরন্স আদয়াজি এবাং 

তথ্য আোি-প্রোি 

[২.৩.১] সসরমিার, রসদম্পারজয়াম, 

কিফাদরন্স আদয়াজি ও তথ্য আোি 

প্রোি 

জাতীয়/আন্তজিারতক সসরমিার, রসদম্পারজয়াম, কিফাদরন্স আদয়াজি ও তথ্য 

আোি-প্রোদির মােদম আধুরিক ভূনবজ্ঞারিক গদবষণা কাদজ সম্পৃি থাকা 
রজএসরব সাংখ্যা প্ররতদবেি 

[২.৪] স্থািীয়/ আন্তজিারতক সসরমিার, 

রসদম্পারজয়াম, কিফাদরদন্স অাংশগ্রহণ এবাং 

তথ্য আোি-প্রোি 

[২.৪.১] সসরমিার, রসদম্পারজয়াম, 

কিফাদরদন্স অাংশগ্রহণ  

জাতীয়/আন্তজিারতক সসরমিার, রসদম্পারজয়াম, কিফাদরদন্স অাংশগ্রহণ ও 

তথ্য আোি-প্রোদির মােদম আধুরিক যুদগাপদর্ারগ গদবষণা কাদজ সম্পৃি 

থাকা 

রজএসরব সাংখ্যা প্ররতদবেি 

[৩.১] ভূদূদর্ িাগ কমাদিার সক্ষদত্র সিটওয়ারকিাং-

এর মােদম তথ্য-উপাি আহরণ ও সাংরেষ্ট 

সাংস্থাসমূহদক প্রোি** 

[৩.১.১] উপাি সাংগৃহীত ভূপ্রাকৃরতক দূদর্ িাগ প্রশমদণর লদক্ষয সিটওয়ারকিাং এর মােদম উপাি সাংগ্রহ রজএসরব সাংখ্যা প্ররতদবেি 

[৩.২] রবরভন্ন স্তদর জিসদচতিতা কার্ ©ক্রম 

আদয়াজি 
[৩.২.১] কার্©ক্রম আদয়ারজত 

ভূরমকম্প, ভূরমধ্বস, জলাবদ্ধতা ইতযারে দূদর্ িাদগর রবষদয় সদচতিতা বৃরদ্ধর 

লদক্ষয রবরভন্ন পর্ িাদয় কার্ িক্রম আদয়াজি 
রজএসরব সাংখ্যা 

জিসাংদর্াগ ও সমলায় 

অাংশগ্রহণ 
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সাংদর্াজিী-৩ 

 অন্য মন্ত্রণালয়/রবভাগ/েপ্তর/সাংস্থার রিকট প্রতযারশত সুরিরে িষ্ট কম িসম্পােি সহায়তাসমূহ 

প্ররতষ্ঠাদির িাম সাংরেষ্ট কার্©ক্রম 
কম িসম্পােি 

সূচক 
উি প্ররতষ্ঠাদির রিকট চারহো/প্রতযাশা 

চারহো/ প্রতযাশার 

সর্ৌরিকতা 

প্রতযাশা পূরণ িা হদল 

সম্ভাব্য প্রভাব 

রবদ্যযৎ, জ্বালারি ও খরিজ সম্পে মন্ত্রণালয় র্থার্থভাদব কার্ ি সম্পােদির অনুমরত 

প্রদয়াজিীয় 

সহদর্ারগতা প্রারপ্ত 

প্রশাসরিক সহদর্ারগতা 

ভূনবজ্ঞারিক 

কার্ িক্রম 

র্থার্থভাদব 

সম্পােি 

প্রতযারশত কার্ ি 

সম্পােদি িীরগরত 

পররকল্পিা মন্ত্রণালয় র্থাসমদয় প্রকল্প অনুদমােি প্রকল্প সম্পরকিত সহদর্ারগতা 

অথ ি মন্ত্রণালয়  প্রদয়াজিীয় বাদজট ছাড় বাদজট 

জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয় 
সরকারী রবরি সমাতাদবক প্রদয়াজিীয় প্রশাসরিক 

সহদর্ারগতা 
প্রশাসরিক সহদর্ারগতা 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ববদেরশক প্ররশক্ষদণর ছাড়পত্র প্ররশক্ষণ সহদর্ারগতা 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রিরাপিা রবষয়ক রিরাপিা 

প্ররতরক্ষা মন্ত্রণালয় উপাি রবরিময় এবাং রিরাপিা রিরাপিা/ উপাি রবরিময় 

পররদবশ মন্ত্রণালয়, বি ও জলবায়ু 

পররবতিি মন্ত্রণালয় 
গদবষণা / উপাি রবরিময়  উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

রবজ্ঞাি ও প্রযুরি মন্ত্রণালয় র্থাসমদয় প্রকল্প অনুদমােি প্রকল্প সম্পরকিত সহদর্ারগতা 

ভূরম মন্ত্রণালয় ভূরমর সমৌজা ম্যাপ, পচ িা, োগ িম্বর ইতযারে ভূরম অরিগ্রহণ ও সররজদষ্ট্রশি 

পারি সম্পে মন্ত্রণালয় গদবষণা / উপাি রবরিময়  উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

আইি মন্ত্রণালয় আইরি সহদর্ারগতা আইিী সহদর্ারগতা 

বাাংলাদেশ সিৌবারহিী সর্ৌথ কার্ িক্রদমর আওতায় গদবষণা ও উপাি রবরিময়  গদবষণা 

সরকারর কম ি করমশি র্থাসমদয় ১ম ও ২য় সেরণর রিদয়াগ রিদয়াগ 

আণরবক শরি করমশি সর্ৌথ কার্ িক্রদমর আওতায় গদবষণা ও উপাি রবরিময়  গদবষণা 

সপদট্রাবাাংলা সর্ৌথ কার্ িক্রদমর আওতায় গদবষণা ও উপাি রবরিময় প্রকল্প সম্পরকিত/ভূনবজ্ঞারিক সহদর্ারগতা 

বাদপক্স সর্ৌথ কার্ িক্রদমর আওতায় গদবষণা ও উপাি রবরিময় প্রকল্প সম্পরকিত/ভূনবজ্ঞারিক সহদর্ারগতা 

রবদফারক পররেপ্তর ভূপোরথ িক জররপ কাদজ রবদফারক ব্যবহাদরর অনুদমােি রবদফারক লাইদিন্স 

বাাংলাদেশ জররপ অরিেপ্তর 
ভূতারিক মািরচত্রায়দির লদক্ষয টদপাম্যাপ এবাং আকাশ 

আদলাক রচত্র সরবরাহ 
উপাি রবরিময় ও জররপ 

স্থাপতয অরিেপ্তর সটকশই অবকাঠাদমা রিম িাদণ স্থাপতয সহদর্ারগতা স্থাপতয ও প্রশাসরিক সহদর্ারগতা 

স্পারদসা মািরচত্রায়দির জন্য স্যাদটলাইট ইদমজ সরবরাহ গদবষণা সম্পরকিত 

স্থািীয় সরকার প্রদকৌশল অরিেপ্তর রবরভন্ন মািরচত্র ও তথ্য-উপাি সরবরাহ গদবষণা সম্পরকিত 

রবআইিরিউটিএ গদবষণা / উপাি রবরিময় উপাি রবরিময় 

বাাংলাদেশ আবহাওয়া অরিেপ্তর আবহাওয়া সাংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ উপাি রবরিময় 
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প্ররতষ্ঠাদির িাম সাংরেষ্ট কার্©ক্রম 
কম িসম্পােি 

সূচক 
উি প্ররতষ্ঠাদির রিকট চারহো/প্রতযাশা 

চারহো/ প্রতযাশার 

সর্ৌরিকতা 

প্রতযাশা পূরণ িা হদল 

সম্ভাব্য প্রভাব 

দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপিা অরিেপ্তর গদবষণা / উপাি রবরিময় 

প্রদয়াজিীয় 

সহদর্ারগতা প্রারপ্ত 

উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

ভূনবজ্ঞারিক 

কার্ িক্রম 

র্থার্থভাদব 

সম্পােি 

প্রতযারশত কার্ ি 

সম্পােদি িীরগরত 

বাাংলাদেশ পারি উন্নয়ি সবাি ি গদবষণা / উপাি রবরিময় উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

জিস্বাস্থয ও প্রদকৌশল অরিেপ্তর গদবষণা / উপাি রবরিময় উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

বাাংলাদেশ করম্পউটার কাউরন্সল (রবরসরস) ই-সারভ িস সাংক্রান্ত সকল কাজ  
করম্পউটার ও সফটওয়যার সাংক্রান্ত এবাং ই-সসবা 

প্রোি 

বাাংলাদেশ সলাক প্রশাসি প্ররশক্ষণ সকন্দ্র 

(রবরপএটিরস) 
স্থািীয় প্ররশক্ষণ সকল স্থািীয় প্ররশক্ষদণর সহায়তা 

জাতীয় পররকল্পিা ও উন্নয়ি একাদিরম স্থািীয় প্ররশক্ষণ সকল স্থািীয় প্ররশক্ষদণর সহায়তা 

হাইদোকাব িি ইউরিট সসরমিার, রসদম্পারজয়াম ও প্ররশক্ষণ সসরমিার, রসদম্পারজয়াম ও প্ররশক্ষদণ সহায়তা 

রাজিািী উন্নয়ি কর্তিপক্ষ (রাজউক) তথ্য/উপাি রবরিময় উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

সড়ক ও জিপথ তথ্য/উপাি রবরিময় উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

একদসস টু ইিফরদমশি সপ্রাগ্রাম (এটুআই) সসরমিার, রসদম্পারজয়াম, কিফাদরন্স ও প্ররশক্ষণ  
সসরমিার, রসদম্পারজয়াম, কিফাদরন্স ও প্ররশক্ষদণ 

সহায়তা  

রবরজদপ্রস প্রকাশিা গদবষণাপত্র ও প্ররতদবেি প্রকাশিা 

ন্যাশিাল সমররটাইম ইন্সটিটউট 
তথ্য/উপাি রবরিময়, সসরমিার, রসদম্পারজয়াম ও 

প্ররশক্ষদণ সহায়তা 
উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

বাাংলাদেশ ওদশদিাগ্রারফক ররসাচ ি 

ইন্সটিটউট 

তথ্য/উপাি রবরিময়, সসরমিার, রসদম্পারজয়াম ও 

প্ররশক্ষদণ সহায়তা 
উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

বাাংলাদেশ সপদট্রারলয়াম ইন্সটিটউট 

(রবরপআই) 

তথ্য/উপাি রবরিময়, সসরমিার, রসদম্পারজয়াম ও 

প্ররশক্ষদণ সহায়তা 
উপাি রবরিময়/ গদবষণা সহদর্ারগতা 

 

 
 


