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                                  মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের িাবষ িক প্রবিহিদন ছক 
 
মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নাম. িাাংলাহদশ ভূিাবিক জবরপ অবিদপ্তর                         আওিািীন অবিদপ্তর/সাংস্থার সাংখ্যা 
প্রবিহিদনািীন িছর   ২০২০-২১                                          প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখ ০৭/০৭/২১   
 

(১) প্রশাসবনক    
 

১. ১ কম িকিিা/কম িচারীহদর সাংখ্যা (রাজস্ব িাহজহে) 
সাংস্থার স্তর অনুহমাবদি 

পদ 

পূরণকৃি  

পদ 

শূন্যপদ িছরবভবিক সাংরবিি 

(বরহেনশনকৃি) অস্থায়ী পদ 

মন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রণালয় 
 

     

অবিদপ্তর/সাংস্থাসমূে/সাংযুক্ত 

অবিস (হমাে পদ সাংখ্যা) 

৬৫১  ৩৯৭ ২৫৪   

মমাে   ৬৫১        ৩৯৭       ২৫৪   
 

* অনুহমাবদি পহদর হ্রাস/বৃবির কারণ মন্তব্য কলাহম উহেখ করহি েহি। 

         

১.২ শূন্যপহদর বিন্যাস  
অবিবরক্ত 

সবচি/িদূর্ধ্ি পদ 

মজলা 

কম িকিিার পদ 

অন্যান্য ১ম 

মেবণর পদ 

২য় মেবণর 

পদ 

৩য় মেবণর 

পদ 

৪র্ ি মেবণর 

পদ 

মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

 

   ৫৯ ২২    ১২৮ 

 

৪৫ 

     

 ২৫৪ 

১.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ি (strategic) পদ (অবিবরক্ত সবচি/সমপদমর্ িাদাসম্পন্ন/সাংস্থা-প্রিান/িদূর্ধ্ি) শূন্য র্াকহল  

িার িাবলক: উপ-মোপবরচালক – ২টি। 

 

১.৪       শূন্যপদ পূরহণ িড় রকহমর মকান সমস্যা র্াকহল িার িণ িনা : নাই। ১ম ও ২য় শ্রেণির পদগুল ো পূরলির জন্য ণপএসণসলে 

পত্র শ্রেরি করো হলয়লছ। ৩য় ও ৪ র্ থ শ্রেণির পদগুল ো পূরলির জন্য ছোড়পত্র পোওয়ো ণিলয়লছ। বেথমোলে শূন্যপদ পূরলের  উল্যোি েণিয়োধীে রলয়লছ। 

১.৫       অন্যান্য পহদর িথ্য  
প্রবিহিদনািীন িছহর উন্নয়ন িাহজে মর্হক রাজস্ব িাহজহে স্থানান্তবরি 

পহদর সাংখ্যা 

প্রবিহিদনািীন িছহর উন্নয়ন িাহজে মর্হক রাজস্ব িাহজহে  

স্থানান্তহরর  জন্য প্রবিয়ািীন পহদর সাংখ্যা 

১ ২ 

উন্নয়ে বোলজট শ্রর্লক রোজস্ব বোলজলট শ্রকোে পদ স্থোেোন্তণরে হয়ণে। 

 

উন্নয়ে বোলজট শ্রর্লক রোজস্ব বোলজলট শ্রকোে পদ স্থোেোন্তণরে 

হওয়োর েণিয়ো গ্রহি করো হয়ণে।। 

 

* মকান সাংলগ্নী ব্যিোর করার প্রহয়াজন  নাই। 

১.৬ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদান 

প্রবিহিদনািীন বছলর পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান মন্তব্য 
কম িকিিা কম িচারী মমাে কম িকিিা কম িচারী মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৬ ৮ ২৪     
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১.৭ ভ্রমণ/পবরদশ িন (হদহশ)  
ভ্রমণ/পবরদশ িন 

(হমাে বদহনর 

সাংখ্যা) 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/হেশাল 

এ্যাবসহেন্ট 

সবচি মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প কার্ িিম 

পবরদশ িন 
   ণজএসণবর মহোপণরচো ক মলহোদয় ২৫-২৬ শ্রেব্রুয়োণর ২০২১ 

সমলয় “ণজও ইেেরলমশে ের আরবোে প্লোণেিং এন্ড 

এযডোপলটশে টু ক্লোইলমট শ্রচঞ্জ, বোিং োলদশ (ণজওইউপ্যোক)” 

শীর্ থক েকলের খু েোলে বণহরঙ্গে কোযিম পণরদশ থে 

কলরে। 

পাি িিয চট্টগ্রাহম 

বণহরঙ্গি  কোয থিম 

পণরদশ থে 

   ণজএসণবর মহোপণরচো ক মলহোদয়  ১২-১৩ মোচ থ ২০২১ 

সমলয় রোঙ্গোমোটি শ্রজ োর কোপ্তোই উপলজ োর ভূেোণিক 

মোেণচত্রোয়ে সিংিোন্ত বণহরঙ্গি  কোয থিম পণরদশ থে কলরে। 

খনন কার্ িিম উহভািন 

এ্িাং িারুদ শ্রিোডোউে  

ও কযাম্প অবিস 

পবরদশ িন 

   ণজএসণবর মহোপণরচো ক মলহোদয়  ০২-০৩ এণে  ২০২১ 

সমলয় ণদেোজপুর শ্রজ োর ণচণড়রবন্দলর ণজএসণব’র ণিণ িং 

কোয থিম উলভোধে কলরে এবিং জয়পুরহোলটর খঞ্জেপুরস্থ 

বোরুদ শ্রিোডোউে ও ণজএসণব’র বগুড়ো কযোম্প দপ্তর পণরদশ থে 

কলরে।  

 

১.৮ ভ্রমণ/পবরদশ িন (বিহদহশ) 
ভ্রমণ/পবরদশ িন 

 (হমাে বদহনর সাংখ্যা) * 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ 

মেশাল এ্যাবসহেন্ট 

সবচি মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

     
 

* কিবদন বিহদহশ ভ্রমণ কহরহছন সুবনবদ িষ্টভাহি উহেখ করহি েহি। 

 

১.৯    উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃিান্ত/পবরদশ িন প্রবিহিদন দাবখহলর সাংখ্যা 
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(২) অবিে আপবি  
 

২.১  অবিে আপবি সাংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০২০ মর্হক ৩০ জুন ২০২১ পর্ িন্ত) 

 
(োকার অঙ্ক মকাটি োকায় প্রদান করহি েহি) 

িবম

ক 

মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগসমূহের  

নাম 

অবিে আপবি ব্রিবশহে 

জিাহির 

সাংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি অবিে আপবি অবনষ্পন্ন অবিে আপবি 

সাংখ্যা োকার পবরমাণ 

(হকাটি োকায়) 

সাংখ্যা োকার 

পবরমাণ 

(হকাটি 

োকায়) 

সাংখ্যা োকার পবরমাণ 

(হকাটি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 িাাংলাহদশ 

ভূিাবিক জবরপ 

অবিদপ্তর 

৭ ৫০.৭০ ২৭ ১৮ ১৯৬.৯৬ ২৮ 

অণেষ্পন্ন টোকো 

৩৮৭৮.৬১ 

                   সি িহমাে 

 

   উলেখ্য ২০১৯-২০ অর্ থবছর শ্রশলর্ অণেস্পন্ন অণডট আপণির সিংখ্যো ণছ  ৩৯ টি এবিং অণেস্পন্ন টোকোর পণরমোে ণছ  ৪০২৪.৮৬  ক্ষ টোকো। জবোব 

শ্রেণরে ২৭টি অণডট আপণির শ্রমোট জণরে টোকোর পণরমোে ৩৮৫৬.৮৭  ক্ষ টোকো। 

 
 

২.২  অবিে বরহপাহে ি গুরুির/িড় রকহমর মকান জাবলয়াবি/অর্ ি আত্মসাৎ, অবনয়ম িরা পহড় র্াকহল মসসি 

মকসসমূহের িাবলকা : নাই ।  

 
(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ্িাং অবিদপ্তর/সাংস্থার সবিবলি সাংখ্যা)  

প্রবিহিদনািীন অর্ ি-বছলর 

(২০১৯-২০) মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তর/ 

সাংস্থাসমূহে পুবিভূি মমাে 

বিভাগীয় মামলার সাংখ্যা 

প্রবিহিদনািীন বছলর বনষ্পবিকৃি  মামলার সাংখ্যা অবনষ্পন্ন  বিভাগীয় 

মামলার সাংখ্যা চাকুবরচ্যযবি/ 

িরখাস্ত  

অব্যােবি  অন্যান্য দণ্ড মমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      
 

 

(৪) সরকার কর্তিক/সরকাহরর বিরুহি দাহয়রকৃি মামলা (০১ জুলাই ২০২০ মর্হক ৩০ জুন ২০২১ পর্ িন্ত) 
 

সরকাবর সম্পবি/স্বার্ ি রিাহর্ ি 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওিািীন 

সাংস্থাসমূে কর্তিক দাহয়রকৃি 

মামলার সাংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এ্র 

বিরুহি দাহয়রকৃি বরে 

মামলার সাংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়হনর 

মিহে সরকাহরর বিরুহি 

দাহয়রকৃি মামলার সাংখ্যা 

দাহয়রকৃি মমাে 

মামলার সাংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি মমাে 

মামলার সাংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
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(৫) মানিসম্পদ  উন্নয়ন  
  

৫.১        মদহশর অভযন্তহর প্রবশিণ (০১ জুলাই ২০২০ মর্হক ৩০ জুন ২০২১ পর্ িন্ত) 
 

প্রবশিণ কম িসূবচর মমাে সাংখ্যা মন্ত্রণালয় এ্িাং আওিািীন সাংস্থাসমূে মর্হক অাংশগ্রেণকারীর সাংখ্যা  

১ ২ 

৫০ ৭৯৫ জে 

 

৫.২   মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তর কর্তিক প্রবিহিদনািীন অর্ ি-িছহর (২০২০-২১) মকান ইন-োউজ প্রবশিহণর আহয়াজন 

করা েহয় র্াকহল িার িণ িনা:   ২৭টি ইনোউজ প্রবশিহণর মাধ্যহম ৬৯০ জন মক প্রবশিণ মদওয়া েহয়হছ। 

৫.৩   প্রবশিণ কম িসূবচহি কম িকিিা/কম িচারীহদর অাংশগ্রেণ িা মহনানয়হনর মিহে িড় রকহমর মকান সমস্যা 

র্াকহল িার িণ িনা  : নাই ।  
 

৫.৪   মন্ত্রণালহয়/অবিদপ্তর অন্-দ্য-জি মেবনাং (OJT)-এ্র ব্যিস্থা আহছ বক-না; না র্াকহল অন্-দ্য-জি মেবনাং 

আহয়াজন করহি িড় রকহমর মকান অসুবিিা আহছ বক-না?  :  প্রহর্াজয নয় । 

 
৫.৫      প্রবিহিদনািীন অর্ ি-িছহর (০১ জুলাই ২০১৯ মর্হক ৩০ জুন ২০২০ পর্ িন্ত) প্রবশিহণর জন্য বিহদশ গমনকারী 

কম িকিিার সাংখ্যা : মকান বিহদশী প্রবশিণ েয়বন। 

 
(৬)  মসবমনার/ওয়াকিশপ সাংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৯ মর্হক ৩০ জুন ২০২০ পর্ িন্ত) 

মদহশর অভযন্তহর মসবমনার/ওয়াকিশহপর সাংখ্যা মসবমনার/ওয়াকিশহপ অাংশগ্রেণকারীহদর সাংখ্যা 

১ ২ 

৩৯টি ৮০৯ জে 

 

(৭) িথ্যপ্রযুবক্ত ও কবম্পউোর স্থাপন  

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সাংস্থাসমূহে 

কবম্পউোহরর মমাে 

সাংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সাংস্থাসমূহে ইন্টারহনে 

সুবিিা আহছ বক না 

মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ 

সাংস্থাসমূহে ল্যান 

(LAN) সুবিিা 

আহছ বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সাংস্থাসমূহে ওয়ান 

(WAN) সুবিিা 

আহছ বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংস্থাসমূহে 

কবম্পউোর প্রবশবিি 

জনিহলর সাংখ্যা 

কম িকিিা কম িচাবর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৮৫ আলছ েোই েোই ৬২ ৪৭ 
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(৮)   সরকাবর প্রবিষ্ঠানসমূহের আহয়র লভযাাংশ/মুনািা/আদায়কৃি রাজস্ব মর্হক সরকাবর মকাষাগাহর জমার পবরমাণ  

(অর্ ি বিভাহগর জন্য):    

 ২০২০-২১ ২০১৯-২০ হ্রাস(-)/বৃবির (+) োর 

লিযমাো প্রকৃি অজিন লিযমাো প্রকৃি অজিন লিযমাো প্রকৃি অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রাজস্ব আয় ট্যাক্স 

মরবভবনউ 

      

নন-ট্যাক্স 

মরবভবনউ  

১৫.৬০ ৮.০০     

উদ্বৃি (ব্যিসাবয়ক আয় মর্হক)       

লভযাাংশ বেসাহি       

 

 

(৯) প্রবিহিদনািীন অর্ ি-িছহর সম্পাবদি উহেখহর্াগ্য কার্ িািবল/আইন, বিবি ও নীবি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কে    
 

৯.১  প্রবিহিদনািীন অর্ ি-িছহর নতুন আইন, বিবি ও নীবি প্রণয়ন কহর র্াকহল িার িাবলকা :  প্রহর্াজয নয় । 

 
৯.২ প্রবিহিদনািীন অর্ ি-িছহর সম্পাবদি গুরুত্বপূণ ি/উহেখহর্াগ্য কার্ িািবল 

 

 ২০২০-২১ অর্ থবছলর ২,০৯৭ বি থ ণকণম ভূেোণিক ও ভূ-েোকৃণেক মোেণচত্রোয়ে সম্পন্ন হলয়লছ। েোয় ৩২৭ বি থণকণম অণিকর্ীয় ও চুম্বকীয় 

মোেণচত্রোয়ে এবিং ৩০  োইে ণক.ণম. সোইসণমক জণরপ সম্পন্ন হলয়লছ। ণদেোজপুর শ্রজ োর হোণকমপুর উপলজ োধীে আ ীহোট ইউণেয়লে 

ভূপৃলের ৪২৬-৫৪৮ ণমটোর িিীলর েোয় ৫০ ণমটোর পূরুলের শ্র ৌহ আকণরক সমৃদ্ধ শ্রচৌম্বক ণশ োর েরোণপ্ত ণেণিে করো হলয়লছ। েোর্ণমক 

পয থলবক্ষলে আনুমোণেক ৫.০ বি থ ণকল োণমটোর এ োকো জুলড় শ্র ৌহ আকণরলকর সম্ভোব্য মজুদ েোয় ১,২৫০ ণম. টে পোওয়ো শ্রিলছ। 

 ণদেোজপুর শ্রজ োর হোণকমপুর উপলজ োধীে আ ীহোট ইউণেয়লে ভূিাবিক অনুসন্ধানমূলক কূপ (বজবিএ্ইচ- ৭৫/২০) খেে কোজ সমোপ্ত 

হলয়লছ। গুরুেপূি থ খণেজ সম্পদ অনুসন্ধোলের  লক্ষয ণদেোজপুর শ্রজ োর ণচণররবন্দর উপলজ োধীে পুেণি ইউণেয়লে আলরো একটি 

অনুসন্ধোেকূপ (ণজণডএইচ ৭৬/২১)খেে সম্পন্ন হলয়লছ। উক্ত কূলপ ১১০২ ফুট (৩৩৬ ণমটোর) িিীরেো পয থন্ত খেে সম্পন্ন করো হলয়লছ। 

 বোিং োলদশ ভূেোণিক জণরপ অণধদপ্তর ও েশোসণেক মন্ত্রিো লয়র সোলর্ ২০২১-২০২২ অর্ থবছলরর বোণর্ থক কম থসম্পোদে চুণক্ত (এণপএ) 

৩০.০৬.২০২১ েোণরলখ স্বোক্ষণরে হয় । 

 শ্রেত্রলকোেো শ্রজ োর দূি থোপুর উপলজ োর ভূেোণিক মোেণচত্রোয়লের কোজ সম্পন্ন হলযলছ। 

 “বোিং োলদলশর বোন্দরবোে শ্রজ োর অন্তভূ থক্ত রুমো উপলজ োর পণরলবশ ভূেি ণেরুপি এবিং ভূণমধ্বস শ্রজোণেিং মোেণচত্রোয়ে” শীর্ থক কম থসূণচ 

সম্পন্ন হলয়লছ। 

 “সোেক্ষীরো শ্রজ োর অন্তি থে শ্যোমেির ও আশোশুণে উপলজ োর ভূণমরূলপর ববণশেযসমূহ এবিং আনুর্ণঙ্গক উপকূ বেী দুলয থোিসমূহ 

ণেধ থোরলির  লক্ষয উপকূ ীয় ভূেোণিক ও ভূ-েোকৃণেক মোেণচত্রোয়ে” শীর্ থক কম থসূণচ সম্পন্ন হলয়লছ। 

 “েওিাঁ শ্রজ োর শ্রপোরশো-পত্নীে ো-ধোমুইরহোট উপলজ ো সমূলহর অন্তি থে এ োকোয় ণিণিণশ োর িিীরেো সহমূল্যবোে খণেজ অনুসন্ধোলের 

 লক্ষয েণেসরি ভূকম্পে জণরপ” শীর্ থক কম থসূণচ সম্পন্ন হলয়লছ। 

 দূর-অনুধোবে ও ণজআইএস পদ্ধণে ব্যবহোলরর মোধ্যলম ণসরোজিঞ্জ শ্রজ োর শ্রব কুণচ উপলজ োয় েবোণহে যমুেো েদীর মরলেোডোইেোণমক্স ও 

িণেপলর্র পণরবেথে ণেধ থোরে সহ ভূ-েোকৃণেক মোেণচত্রোয়ে শীর্ থক বণহরঙ্গি কম থসূণচ সম্পন্ন হলয়লছ। 

 রোঙ্গোমোটি শ্রজ োর কোপ্তোই উপলজ োর ভূেোণিক মোেণচত্রোয়ে শীর্ থক বণহরঙ্গি কম থসূণচ সম্পন্ন হলয়লছ। 

 “শ্রেোয়োখো ী শ্রজ োর সুবি থচর উপলজ োর সমুদ্র উপকূ বেী এ োকোর ভূপৃষ্ঠ ও ভূিিথস্থ পোণের  বিোক্তেো দূরীকরলির জন্য ব্যবহোর উপলযোিী 

ও সোেয়ী েযুণক্ত উভোবে” শীর্ থক বণহরঙ্গে কম থসূণচ সম্পন্ন হলয়লছ ও ণবলের্লির জন্য েলয়োজেীয় েমুেো সিংগ্রহ করো হলয়লছ।  

 “বোন্দরবোে পোব থেয শ্রজ োর রুমো উপলজ োর টোরণশয়োরী পোহোড়সমূলহর প   ও পো ণ ক ণশ োর মণিকেোণিক ণবলের্ি” শীর্ থক কম থসূণচ 

বোস্তবোয়লের জন্য কম থকেথোিে বণহরঙ্গলে অবস্থোে কলর কোয©িম সম্পন্ন কলরলছে। 

 নওগাঁ শ্রজ োধীে পত্নীে ো-সোপহোর-ধোমুরহোট উপলজ োর অন্তথিে রেোঈ  ও সিংলগ্ন এ্লাকায় আঞ্চবলক অবভকষীয় ও চ্যম্বকীয় জবরপ 

কম িসূচী বোস্তবোয়লের কোজ সম্পন্ন হলয়লছ। 
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 বণরশো , খু েো ণসটি করলপোলরশে, সোেক্ষীরো ও েণরদপুর শহর এ োকোয় “ণজও ইেেরলমশে ের আরবোে প্লোণেিং এন্ড এযডোপলটশে টু 

ক্লোইলমট শ্রচঞ্জ, বোিং োলদশ (ণজওইউণপএণস)” শীর্ থক একটি কোণরিরী সহোয়েো েকে চ মোে আলছ। ২০২০-২১ অর্ থ বছলরর েকলের জন্য 

এণডণপ বরো্ ৪০০.০০  ক্ষ টোকো এবিং জুে ২০২১ পয ©ন্ত  শ্রমোট ব্যয় ৫৫৭.৩০  ক্ষ টোক । জুে  ২০২১ পয ©ন্ত  েকলের শ্রিৌে অগ্রিণে 

৮১% এবিং আণর্ থক অগ্রিণে ১৩৯.৩৩%। এবছলরর খু েো শ্রর্লক েোপ্ত মোটি েমুেোর পরীক্ষো ও PS logging এর ডোটো েলসণসিং এবিং 

ISEG ণডণজটো  ডোটোলবলজ েতুে ডোটো আপলডটকরি চ মোে আলছ। ণবণজআর জোম থোেী কর্তথক পণরচোণ ে ০৩টি অে োইে কোণরিণর 

েণশক্ষি চ মোে আলছ। উক্ত (ণজওইউণপএণস) েকলের মোধ্যলম ৪টি েকে এ োকোয় এ পয©ন্ত শ্রমোট ৩৬৮ টি শ্রবোর শ্রহো  সম্পন্ন করো 

হলয়লছ। সমগ্র েকে এ োকোয় PS Logging এবিং MASW জণরলপর বণহরঙ্গে কোজ সম্পন্ন হলয়লছ। ৩০৫ টি শ্রবোরলহোল র েোপ্ত 

মোটির েমুেোর পরীক্ষো িলবর্িোিোলর সম্পন্ন হলয়লছ। েোপ্ত েথ্য ISEG ডোটোলবলজ আপলডট সম্পন্ন হলয়লছ।  

 িে ২৭/০২/২০২১ ণি. েোণরলখ খু েোয় ণবণিন্ন শ্রেকলহল্ডোরলদর সোলর্ Stakeholders Meeting on “Needs of 

Geo-Information in Urban Planning and Development” শীর্ থক সিো অনুণষ্ঠে হয়। ণজএসণব, 

ণবণজআর, জ্বো োণে ও খণেজ সম্পদ ণবিোি, প্লযোণেিং কণমশে, আইএমইণড, খু েো ণসটি কলপ থোলরশে, খু েো উন্নয়ে কর্তথপক্ষ, েির উন্নয়ে 

অণধদপ্তর এবিং খু েো ণবশ্বণবদ্যো লয়র সলয় , ওয়োটোর, এেিোয়রেলমন্ট এবিং আরবোে ও রুরো  প্লযোণেিং ণডণসণপ্ললের েণেণেণধবি থ উক্ত 

সিোয় উপণস্থে ণছল ে।   

 সমণিে প্যোণ লেো ণজ ও প্যোণ ওলন্টো ণজকযো  ডোটোলবজ এযোপ আকোলর েস্তুে করো হলয়লছ। এযোপটি বেথমোলে গুি  শ্রপ্ল শ্রেোলর “BD 

Palaeontology” েোলম ণবদ্যমোে আলছ।  

 ণজএসণব’র ওলয়বসোইট ও শ্রসোশ্যো  ণমণডয়ো শ্রপলজ মুবজি িষ ি উপলহিয ণজএসণব কর্তথক বোস্তবোণয়ে কম থসূণচসমূহ সম্পলকথ ণেয়ণমে েকোশ 

করো হলে। জাবির বপিা িঙ্গিন্ধু মশখ মুবজবুর রেমাহনর জীিনাহলখ্যর উপর এ্কটি মদয়াবলকা প্রদশ িন করা েহয়হছ। 

 শ্রকোণিড-১৯ মহোমোণর েণেলরোলধ অণধদপ্তর কর্তথক স্বোস্থয ণবণধ শ্রমলে চ ো এবিং কলরোেো িোইরোস পরীক্ষোর জন্য উদু্বদ্ধ করো হলে। অণধদপ্তলর 

“শ্রেো মোস্ক শ্রেো এণি” ব্যোেোর  োিোলেো হলয়লছ। আিোন্ত কম থচোরীলদর েলয়োজেীয় সহোয়েোর জন্য ‘কুইক শ্ররসপন্স’ টিম িঠে করো হলয়লছ। 

দপ্তলর জেসমোিম পণরহোলরর ণেলদ থশেো রলয়লছ। সিো/লসণমেোর/ওয়োকথশপ/েণশক্ষিসমূহ স্বোস্থয ণবণধলমলে পণরচোণ ে হলে। 

 

 

েবন্ধ/েণেলবদে: 

   

ণজএসণবর ডোটো শ্রসন্টোলর শ্রমোট ৩২ টি কোণরিণর েণেলবদে/েবন্ধ জমো হলয়লছ।  

 

েমুেো ণবলের্ি :   

অত্র অণধদপ্তলরর রোসোয়ণেক িলবর্িোিোলর ৩০জুে, ২০২০ পয ©ন্ত ৬৪৬ টি েমুেো ণবলের্লির জন্য জমো ণছ । ২০২০-২০২১ অর্ থবছলরর এণপএ 

অনুয়োয়ী ভূববজ্ঞোণেক েমুেো ণবলের্লির  ক্ষযমোত্রো ণছ  ২৫০। ২০২০ সোল র জু োই শ্রর্লক জুে ২০২১ পয©ন্ত েমুেো ণবলের্ি করো হলয়লছ ২৫২ টি। 

৩০জুে, ২০২১ পয ©ন্ত ৬০০ টি েমুেো ণবলের্লির জন্য জমো আলছ। 

 

এছোড়ো ভূ-রসোয়ে শোখোর ICP-MS পরীক্ষোিোলর শ্রমোট ৪১টি পোণের েমুেো েস্তুে কলর শ্রিৌি ও শ্রিস শ্রমৌল র উপণস্থণে ণবলের্ি করো হলয়লছ এবিং 

ICP-MS ল্যোব এ ণবলের্লির জন্য মোটি ও প ল র (soil and sediment) েমুেো েস্তুকরি ও মোইিওলয়ব ডোইলজশলের ণবণিন্ন পদ্ধণের 

উপর পরীক্ষো করো হলয়লছ। 

েির ও েলকৌশ  ভূেি শোখোর পরীক্ষোিোলর ১০টি েমুেো হোইলিোণমটোর শ্রটে, ২৯ টি েমুেোর ণসি শ্রটে ও ২০টি েমুেোর এটোরবোি ণ ণমট শ্রটে সম্পন্ন 

করো হলয়লছ। 

 

 
৯.৩       ২০২১-২২ অর্ ি-িছহর মন্ত্রণালহয়র/অবিদপ্তহরর কার্ িািবল সম্পাদহন িড় রকহমর মকান সমস্যা/সঙ্কহের আশঙ্কা করা 

েহল িার বিিরণ (সািারণ/রুটিন প্রকৃবির সমস্যা/সঙ্কে উহেহখর প্রহয়াজন মনই; উদােরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইিযাবদ): 

সমস্যা মনই। 

(১০)    মন্ত্রণালহয়র উহেশ্য সািন সাংিান্ত   

10.1 ২০২০-২১ অর্ ি-িছহরর কার্ িািবলর মাধ্যহম মন্ত্রণালহয়র/অবিদপ্তহরর আরি উহেশ্যািবল সহন্তাষজনকভাহি সাবিি েহয়হছ 

বক? প্রায় সকল পবরকবল্পি কাজ সম্পন্ন েহয়হছ। 

১০.২   উহেশ্যািবল সাবিি না েহয় র্াকহল িার কারণসমূে : মকাবভি-১৯ জবনি লকিাউন-এ্র কারহন ৩য় ও ৪র্ ি মেণীর কম িচারী শূণ্য 

পহদ বনহয়াগ প্রদান সম্ভি েয়বন। 
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১০.৩   মন্ত্রণালহয়র /অবিদপ্তহরর আরি উহেশ্যািবল আরও দিিা ও সািহল্যর সহঙ্গ সািন করার লহিয মর্ সি ব্যিস্থা/পদহিপ গ্রেণ 

করা মর্হি পাহর, মস সম্পহকি মন্ত্রণালহয়র/অবিদপ্তহরর সুপাবরশ:  
 

(১১)  উৎপাদন বিষয়ক (সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করহি) :  বজএ্সবির জন্য প্রহর্াজয নয় । 

(১২)  আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক (জনবনরাপিা বিভাহগর জন্য):  বজএ্সবির জন্য প্রহর্াজয নয় ।   

(১৩) মিৌজদাবর মামলা-সাংিান্ত িথ্য (আইন ও বিচার বিভাহগর  জন্য):  বজএ্সবির জন্য প্রহর্াজয নয় । 

(১৪)  অর্ িননবিক (অর্ ি বিভাহগর জন্য):  বজএ্সবির জন্য প্রহর্াজয নয় । 

(১৫)  উন্নয়ন প্রকল্প সাংিান্ত  (িাস্তিায়ন পবরিীিণ ও মূল্যায়ন বিভাহগর জন্য):  বজএ্সবির জন্য প্রহর্াজয নয় । 

(১৬)    ঋণ ও অনুদান সাংিান্ত িথ্য (অর্ িননবিক সম্পকি বিভাহগর জন্য) :  বজএ্সবির জন্য প্রহর্াজয নয় । 

(১৭)  অিকাঠাহমা উন্নয়ন (অিকাঠাহমা উন্নয়ন কম িসূবচ ও িাস্তিায়ন অগ্রগবির বিিরণ, সাংবিষ্ট অর্ ি-িছহর  

(২০২০-২১) িরােকৃি অর্ ি, ব্যবয়ি অর্ ি, সাংবিষ্ট অর্ ি-িছহর (২০২০-২১) লিযমাো এ্িাং লিযমাোর বিপরীহি 

অবজিি অগ্রগবি) :  বজএ্সবির জন্য প্রহর্াজয নয় ।  

(১৮)    পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাংবিষ্ট িথ্য:  বজএ্সবির জন্য প্রহর্াজয নয় ।  

(১৯)    বশিা-সাংিান্ত িথ্য:  বজএ্সবির জন্য প্রহর্াজয নয় ।  

(২০)  স্বাস্থয-সাংিান্ত িথ্য (স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালহয়র জন্য):  বজএ্সবির জন্য প্রহর্াজয নয় । 

(২১) জনশবক্ত রপ্তাবন-সাংিান্ত িথ্য (প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম িসাংস্থান মন্ত্রণালহয়র জন্য):  বজএ্সবির জন্য 

প্রহর্াজয নয় ।  

(২২)   েজ্জ্ব-সাংিান্ত িথ্য (িম ি মন্ত্রণালহয়র জন্য):  বজএ্সবির জন্য প্রহর্াজয নয় । 

(২৩) সামাবজক বনরাপিা কম িসূবচ (সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করহি):  বজএ্সবির জন্য প্রহর্াজয নয় । 

(২৪)    প্রিান প্রিান মসক্টর কহপ িাহরশনসমূহের লাভ/হলাকসান :  বজএ্সবির জন্য প্রহর্াজয নয় ।  
২৪.১  মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওিািীন মর্ সি (িাবণবজযক বভবিহি পবরচাবলি) প্রবিষ্ঠান ২০২০-২১ অর্ ি-িছহর মলাকসান কহরহছ 

িাহদর নাম ও মলাকসাহনর পবরমাণ :  বজএ্সবির জন্য প্রহর্াজয নয় । 

২৪.২ মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওিািীন মর্ সি (িাবণবজযক বভবিহি পবরচাবলি) প্রবিষ্ঠান ২০২০-২১ অর্ ি-িছহর লাভ কহরহছ িাহদর 

নাম ও লাহভর পবরমাণ :  বজএ্সবির জন্য প্রহর্াজয নয় । 

 
   

        

          ০৭.০৭.২১ 

                       (সুণজে কুমোর েমোণেক) 

 িলবর্িো কম থকেথো 

 বোিং োলদশ ভূেোণিক জণরপ অণধদপ্তর  

 

 


