
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বরপ অত্ত্বিেপ্তর 

আইত্ত্বসটি, ওদেব, ই-সাত্ত্বভ িস ও ই-নত্ত্বি টিম 

সসগুনবাত্ত্বগচা, ঢাকা। 

ই-দমইল: info@gsb.gov.bd ওদেবসাইট: www.gsb.gov.bd 
 

 

ত্ত্ববষে: তথ্য বাতােন হালনাগাে এর ৪ি ি ত্রৈমাত্ত্বসক (এত্ত্বপ্রল – জুন, ২০২২) প্রত্ত্বতদবেন।     

 

ক) সমন্যুবার হালনাগাে করণ: ২০২১-২২ অি িবছদরর ইদনাদভশন আইত্ত্বিোর ‘ত্ত্বিত্ত্বজটাল সসবা’ ও ‘সসবা সহত্ত্বজকরণ’ এর 

আইত্ত্বিো বাস্তবােদনর জন্য সমন্যুবাদর “ত্ত্বজএসত্ত্বব গ্রন্থাগার” এবাং “ভূ-ত্রবজ্ঞাত্ত্বনক তথ্য অন্যসন্ধান” নামক দুইটি সমন্যু 

ত্রতত্ত্বর পূব িক ত্ত্ববত্ত্ববি তথ্য সাংদ াজন করা হদেদছ। এছাড়া সমন্যুবাদরর ত্ত্ববত্ত্বভন্ন সমন্যুদত তথ্য হালনাগাে/সাংদ াজন করা 

হদেদছ।  

খ) স্ক্রল ব্লক: স্ক্রল ব্লদক ছেটি সনাটিশ স্ক্রল করা হদেদছ।  

গ) সনাটিশ ব্লক: সনাটিশ ব্লদক তথ্য প্রোদনর সাংখ্যা ০৬ টি। 

ঘ) সসবা বক্স: ত্ত্বজএসত্ত্বব’র তথ্য বাতােদন সমাট ১৬ টি  সসবা বক্স রদেদছ। সসবা বক্সগুদলার তথ্য হালনাগাে করদণর ত্ত্বচৈ 

ত্ত্বনম্নরূপ: 

১। মুত্ত্বজব বষ ি কণ িার:  

 ত্ত্বজএসত্ত্বব’র কম িপত্ত্বরকল্পণা/ গৃহীত কা িক্রম: তথ্য প্রোদনর সাংখ্যা ০১ টি। 

২। বাাংলাদেদশর খত্ত্বনজ সম্পে: তথ্য হালনাগাে করা হদেদছ। 

৩। স্বািীনতার সুবণ িজেন্তী: প্রত্ত্বতদবেনািীন সমদে ত্ত্ববত্ত্বভন্ন তথ্য সাংদ াজন করা হদেদছ।  

৪। জাত্ত্বতে শুদ্ধাচার সকৌশল:  

 ত্রৈমাত্ত্বসক/ষান্মাত্ত্বসক পত্ত্বরবীক্ষন/ মূল্যােন প্রত্ত্বতদবেন: তথ্য প্রোদনর সাংখ্যা ০২ টি। 

 শুদ্ধাচার সকৌশল কম িপত্ত্বরকল্পণা: তথ্য প্রোদনর সাংখ্যা ০২ টি। 

৫। সসবা প্রোন প্রত্ত্বতশ্রুত্ত্বত (ত্ত্বসটিদজনস চাট িার):  

 ত্ত্বসটিদজনস চাট িার হালনাগাে করা হদেদছ।  

৬। বাত্ত্বষ িক কম ি সম্পােন চুত্ত্বি: 

 টিম ত্ত্বলিার ও এত্ত্বপএ স াকাল পদেন্ট কম িকতিা: তথ্য হালনাগাে করা হদেদছ। 

 পত্ত্বরবীক্ষণ-ও-মূল্যােন-প্রত্ত্বতদবেন: তথ্য প্রোদনর সাংখ্যা ০১ টি। 

 এত্ত্বপএএমএস ওদেব ত্ত্বলাংক: ওদেব ত্ত্বলাংক সাংযুি করা হদেদছ। 

৭। অত্ত্বভদ াগ প্রত্ত্বতকার ব্যবস্থাপনা: 

 অত্ত্বনক ও আত্ত্বপল কম িকতিা: তথ্য হালনাগাে করা হদেদছ। 

 মাত্ত্বসক/ত্রৈমাত্ত্বসক/বাত্ত্বষ িক পত্ত্বরবীক্ষণ/মূল্যােন প্রত্ত্বতদবেন: তথ্য প্রোদনর সাংখ্যা ০৪ টি। 

৮। তথ্য অত্ত্বিকার:  

 োত্ত্বেত্বপ্রাপ্ত কম িকতিা ও আপীল কর্তিপক্ষ: তথ্য হালনাগাে করা হদেদছ।  

 আদবেন ও আপীল  রম: সাংত্ত্বিষ্ট  রম সাংযুি করা হদেদছ।  
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 স্বপ্রদণাত্ত্বেতভাদব প্রকাশদ াগ্য তথ্যসমূহ: তথ্য হালনাগাে করা হদেদছ।  

 আইন/ত্ত্ববত্ত্বি/নীত্ত্বতমালা/পত্ত্বরপৈ: তথ্য হালনাগাে করা হদেদছ।  

৯। অত্ত্ব স আদেশ ও প্রজ্ঞাপন: 

 অত্ত্ব ত্ত্বসোল পাসদপাদট ির অনাপত্ত্বিপৈ: তথ্য প্রোদনর সাংখ্যা ১৩ টি। 

 বত্ত্বহ: বাাংলাদেশ ত্ত্বজও: তথ্য প্রোদনর সাংখ্যা ০৪ টি। 

১০। আইন ও নীত্ত্বতমালা: তথ্য হালনাগাে করা হদেদছ। 

১১। অগ্রগত্ত্বতর প্রত্ত্বতদবেন: 

 আইত্ত্বসটি প্রত্ত্বতদবেন: তথ্য প্রোদনর সাংখ্যা ০১ টি। 

 মাত্ত্বসক সমন্বে সভার কা িত্ত্বববরণী: তথ্য প্রোদনর সাংখ্যা ০২ টি। 

১২। ই-সসবা:   

 সটন্ডার: তথ্য প্রোদনর সাংখ্যা ০৭ টি। 

১৩। স াকাল পদেন্টস:  

 তথ্য অত্ত্বিকার ত্ত্ববষেক: তথ্য হালনাগাে করা হদেদছ। 

 ইদনাদভশন টিম :তথ্য হালনাগাে করা হদেদছ। 

 অত্ত্বভদ াগ প্রত্ত্বতকার ব্যবস্থাপনা: তথ্য হালনাগাে করা হদেদছ। 

১৪। ইদনাদভশন সাংক্রান্ত: বত্ত্বণ িত সমদে তথ্য হালনাগাে করা হদেদছ।   

১৫। ত্ত্ববত্ত্ববি: বত্ত্বণ িত সমদে সকান তথ্য হালনাগাে করা হেত্ত্বন। 

১৬। সসবা সহত্ত্বজকরণ:  

 সসবা সহত্ত্বজকরদণর দৃষ্টান্ত: তথ্য হালনাগাে করা হদেদছ। 

ঙ)  দটা গ্যালারী ব্লক: নতুন ছত্ত্বব আপদলাি করা হদেদছ। 

চ) ত্ত্বভত্ত্বিও গ্যালারী ব্লক: নতুন ত্ত্বভত্ত্বিও আপদলাি করা হদেদছ। 

ছ) অত্ত্ব স সলাদকশন ব্লক: অত্ত্ব স সলাদকশদনর গুগল ম্যাপ সাংযুি করা আদছ।    

জ) সসবা সহত্ত্বজকরণ কণ িার: তথ্য হালনাগাে করা আদছ।  

ঝ) ইদনাদভশন কণ িার:  

 িকুদমদন্টশন ও অত্ত্ব স আদেশ: তথ্য প্রোদনর সাংখ্যা ০৩ টি। 

 ইদনাদভশন কম িপত্ত্বরকল্পণা: তথ্য প্রোদনর সাংখ্যা ০১ টি। 

 সভার কা িত্ত্বববরণী: তথ্য প্রোদনর সাংখ্যা ০১ টি। 

            

                       ৩০/০৬/২০২২                     ৩০/০৬/২০২২ 

     সমাহাম্মে সমাস্তাত্ত্ব জুর রহমান                       সমাোঃ কামাল সহাদসন 

      লাইদেত্ত্বরোন ও সেস্য সত্ত্বচব                                       পত্ত্বরচালক (ভূতি) ও সভাপত্ত্বত             

আইত্ত্বসটি, ওদেব, ই-সাত্ত্বভ িস ও ই-নত্ত্বি  টিম        আইত্ত্বসটি, ওদেব, ই-সাত্ত্বভ িস ও ই-নত্ত্বি  টিম 


