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বাাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জত্ত্বিপ অত্ত্বিেপ্তি (ত্ত্বজএসত্ত্বব) এি তথ্য বাতায়ন হালনাগাে সাংক্রান্ত ২য় 

ত্রৈমাত্ত্বসক প্রত্ত্বতদবেন (অদটাবি - ত্ত্বিদসম্বি, ২০২২) 

ক্রম ত্ত্ববষয় মন্তব্য 

মমন্যুবাি 

1.  আমাদেি ত্ত্ববষদয়: রূপকল্প ও অত্ত্বিলক্ষ্ু, সাাংগঠত্ত্বনক কাঠাদমা, কম মকতমাবৃন্দ 

হালনাগােকৃত 

 

2.  শাখাসমূহ ও কার্ মাবলী 

3.  বত্ত্বহিঙ্গন কম মসূত্ত্বি 

4.  প্রকল্প 

5.  প্রত্ত্বতদবেন 

6.  ভূ-ত্রবজ্ঞাত্ত্বনক মানত্ত্বিৈ ও প্রকাশনা 

7.  গ্যালাত্ত্বি 

8.  ভূতাত্ত্বিক এুাপস 

9.  অনলাইন ফিম 

10.  ত্ত্বজএসত্ত্বব গ্রন্থাগাি 

11.  ত্ত্বজএসত্ত্বব ব্লাি ক্লাব 

12.  ভূ-ত্রবজ্ঞাত্ত্বনক তথ্য অন্যসন্ধান 

13.  জাতীয় মসত্ত্বমনাি 

স্ক্রলবাি হালনাগােকৃত 

মনাটিশ ব্লক 

14.  বত্ত্বণ মত সমদয় ১৩ টি মনাটিশ আপদলাি কিা হদয়দে।  

খবি হালনাগােকৃত 

মসবা বক্স 

15.   স্বািীনতাি সুবণ মজয়ন্তী 

 মুত্ত্বজববষ ম কণ মাি 

 বাাংলাদেদশি খত্ত্বনজ সম্পে 

 জাতীয় শুদ্ধািাি মকৌশল 

 মসবাপ্রোন প্রত্ত্বতশ্রুত্ত্বত 

 বাত্ত্বষ মক কম মসম্পােন চুত্ত্বি 

 অত্ত্বিদর্াগ প্রত্ত্বতকাি ব্যবস্থাপনা 

 তথ্য অত্ত্বিকাি 

 অত্ত্বফস আদেশ ও প্রজ্ঞাপন 

 আইন ও নীত্ত্বতমালা 

 অগ্রগত্ত্বতি প্রত্ত্বতদবেন 

 ই-মসবা 

 মফাকাল পদয়ন্টস 

 ইদনাদিশন সাংক্রান্ত 

 ত্ত্ববত্ত্ববি 

 মসবা সহত্ত্বজকিণ 

হালনাগােকৃত 

Right region  

16.  মাননীয় প্রিানমন্ত্রীি মপ্রাফাইল হালনাগােকৃত 

17.  মাননীর়্ প্রত্ত্বতমন্ত্রীি মপ্রাফাইল হালনাগােকৃত 
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18.  ত্ত্বসত্ত্বনয়ি সত্ত্বিব মদহােদয়ি মপ্রাফাইল হালনাগােকৃত 

19.  মহাপত্ত্বিিালক মদহােদয়ি মপ্রাফাইল হালনাগােকৃত 

20.  মকন্দ্রীয় ই-মসবা হালনাগােকৃত 

21.  অিুন্তিীণ ই-সবা হালনাগােকৃত 

22.  গুরুত্বপূণ ম ত্ত্বলঙ্ক সমূহ হালনাগােকৃত 

23.  ইদনাদিশন কণ মাি হালনাগােকৃত 

 

APA, NIS, e-Gov and Innovation, GRS, Citizen Charter, RTI কম মপত্ত্বিকল্পনায় 

আইত্ত্বসটি সাংত্ত্বিষ্ট ত্ত্ববষয়াত্ত্বে 

 

ক্রম কার্ মক্রম ও অন্যদেে কম মসম্পেন ও সূিক কম মপত্ত্বিকল্পনা গৃত্ত্বহত কার্ মক্রম ও অগ্রগত্ত্বত 

১. ১.৬ জাতীয় শুদ্ধািাি মকৌশল 

কম মপত্ত্বিকল্পনা ২০২২-২৩ 

মত্ত্বন্ত্রপত্ত্বিষে ত্ত্ববিাদগ োত্ত্বখল ও 

স্ব স্ব ওদয়বসাইদে আপদলাি 

কম মপত্ত্বিকল্পনা ও ত্রৈমাত্ত্বসক 

প্রত্ত্বতদবেন োত্ত্বখলকৃত ও 

আপদলািকৃত 

NIS 

 

কম মপত্ত্বিকল্পনা ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

কিা হদয়দে। 

১ম, ২য় ত্রৈমাত্ত্বসক প্রত্ত্বতদবেন 

ওদয়বসাইদে প্রকাশ কিা হদয়দে। 

২. ১.৮ শুদ্ধািাি পুিস্কাি প্রোন 

এবাং পুিস্কাি প্রাপ্তদেি তাত্ত্বলকা 

ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

প্রেত্ত পুিস্কাি ওদয়বসাইদে প্রকাশ কিা হদব। 

৩. ২.১ ২০২২-২৩ অর্ মবেদি ক্রয়-

পত্ত্বিকল্পনা (প্রকদল্পি অন্যদমাত্ত্বেত 

বাত্ত্বষ মক ক্রয় পত্ত্বিকল্পনাসহ) 

ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

ক্রয় পত্ত্বিকল্পনা ওদয়বসাইদে 

প্রকাত্ত্বশত 

ক্রয় পত্ত্বিকল্পনা ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

কিা হদয়দে। 

৪. ২.১ তথ্য বাতায়ন 

হালনাগােকিণ 

২.১.১ তথ্য বাতায়দন সকল 

মসবাবক্স হালনাগােকৃত 

২.১.২ ত্ত্ববত্ত্বিন্ন প্রকাশনা ও 

তথ্যাত্ত্বে তথ্য বাতায়দন 

প্রকাত্ত্বশত 

e-Gov and 

Innovation 

১ম, ২য় ত্রৈমাত্ত্বসদক তথ্য বাতায়দন 

সকল মসবাবক্স, ত্ত্ববত্ত্বিন্ন প্রকাশনা ও 

তথ্যাত্ত্বে হালনাগাে কিা হদয়দে। 

৫. ১.১ অত্ত্বিদর্াগ ত্ত্বনষ্পত্ত্বত্ত কম মকতমা 

(অত্ত্বনক) ও আত্ত্বপল কম মকতমাি 

তথ্য ওদয়বসাইদে 

ত্রৈমাত্ত্বসকত্ত্বিত্ত্বত্তদত 

হালনাগােকিণ 

১.১.১ অত্ত্বনক ও আপীল 

কম মকতমাি তথ্য হালনাগােকৃত 

এবাং ওদয়বসাইদে 

আপদলািকৃত 

GRS 

১ম, ২য় ত্রৈমাত্ত্বসদক ওদয়বসাইদে 

অত্ত্বনক ও আপীল কম মকতমাি তথ্য 

এবাং অত্ত্বিদর্াগ সাংক্রান্ত মাত্ত্বসক 

প্রত্ত্বতদবেন আপদলাি কিা হদয়দে। 

৬. ১.২ মসবা প্রোন প্রত্ত্বতশ্রুত্ত্বত 

ত্রৈমাত্ত্বসকত্ত্বিত্ত্বত্তদত 

হালনাগােকিণ 

১.২.১ ওদয়বসাইদে প্রত্ত্বত 

ত্রৈমাত্ত্বসক হালনাগােকৃত 
Citizen 

charter 

১ম, ২য় ত্রৈমাত্ত্বসদক মসবা প্রোন 

প্রত্ত্বতশ্রুত্ত্বত ওদয়বসাইদে হালনাগাে 

কিা হদয়দে। 

৭. ১.২ স্বপ্রদণাত্ত্বেতিাদব 

প্রকাশদর্াগ্য তথ্য হালনাগাে 

কদি ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

১.২.১ হালনাগােকৃত তথ্য 

ওদয়বসাইদে প্রকাত্ত্বশত RTI 

স্বপ্রদণাত্ত্বেতিাদব প্রকাশদর্াগ্য তথ্য 

হালনাগাে কদি ওদয়বসাইদে প্রকাশ 

কিা হদয়দে। 

 

 

০১.০১.২০২৩                                                                       ০১.০১.২০২৩ 

মমাহাম্মে মমাস্তাত্ত্বফজুি িহমান 

লাইদেত্ত্বিয়ান ও সেস্য সত্ত্বিব 

আইত্ত্বসটি ও ওদয়ব টিম 

মমাোঃ কামাল মহাদসন 

পত্ত্বিিালক (ভূতি) ও সিাপত্ত্বত 

আইত্ত্বসটি ও ওদয়ব টিম 
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প্রমাণকসমূহ (স্ক্রিনশট) 

জাতীয় শুদ্ধাচার ককৌশল 
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কসবা প্রদান প্রস্ক্রতশ্রুস্ক্রত (স্ক্রসটিজজন্স চাট টার) 
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অস্ক্রিজ াগ প্রস্ক্রতকার ব্যবস্থাপনা 

 

 

 

তথ্য অস্ক্রিকার 
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প্রকাশনাসমূহ 

 

 

 

বাস্ক্রষ টক প্রস্ক্রতজবদন 
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