
 
 

ম�ণালয়/িবভাগসমূেহর মািসক �িতেবদেনর ছক 
 
  ম�ণালয়/িবভােগর নামঃ বাংলােদশ ভূতাি�ক জিরপ অিধদ�র ।                            আওতাধীন অিধদ�েরর সং�া 
  �িতেবদনাধীন মােসর নামঃ নেভ�র, ২০২২                                             �িতেবদন ��িতর তািরখ: ০৫ /১২/২০২২ 
  
 (১) �শাসিনকঃ 
ক. ১ কম র্কতর্া/কম র্চারীেদরেদর সং�া (রাজ� বােজট) 
        সং�ার �র / ম�নালয় অনুেমািদত পদ পূরণকৃত পদ শূ�পদ 
বাংলােদশ ভূতাি�ক জিরপ অিধদ�র  ৬৫১  ৪০৪ ২৪৭ 

অিধদ�র/সং�াসমূহ/সংযু� অিফস (েমাট 
সং�া)  

েমাট =   ৬৫১  েমাট= ৪০৪      েমাট =   ২৪৭ 

 
ক. ২ শূ� পেদর িব�াসঃ  
যু�সিচব/তদুধ র্
পদ 

েজলা কম র্কতর্ার পদ 
(েযমন িডিস, এস,িপ) 

অ�া� ১ম 
ে�িণর পদ  

২য় ে�িণর পদ ৩য় ে�িণর পদ ৪থ র্ ে�িণর পদ েমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
 -   ৬১ ২২    ১২৫ ৩৯  ২৪৭ 
  েমাট  ৬১    েমাট-২২  েমাট-  ১২৫ েমাট-  ৩৯ 

*৩য় ে�ণীর ০১(এক) জন  কম র্চািরর অবসর জিনত কারেণ। 
 

ক. ৩ অতীব গুরু�পূণ র্ (Strategic) পদ, শূ� থাকেল তার তািলকাঃ উপ-মহাপিরচালক-০১ িট। 
                              

ক. ৪ িনেয়াগ/পেদা�িত �দানঃ 
�িতেবদনাধীন মােস পেদা�িত নতুন িনেয়াগ �দান ম�� 

কম র্কতর্া কম র্চারী েমাট কম র্কতর্া কম র্চারী েমাট 
- - - - - -  

 
ক. ৫ শূ� পদ পূরেণ বড় রকেমর েকান সম�া থাকেল তার বণ র্নাঃ   ১ম ও ২য় ে�িণর পদগুেলা পূরেণর জ� িপএসিসেত প� 
ে�রণ করা হেয়েছ। এছাড়াও ৩য় ও ৪ থ র্ ে�িণর  িবিভ� পদ  পূরেণর জ� িনেয়াগ পরী�া চলমান আেছ। 
 
খ. �মণ/পিরদশ র্ন (েদেশ-িবেদেশ): �েযাজয্ নয়। 

 ম�ী �িতম�ী সিচব ম�� 
�মন/পিরদশ র্ন েদেশ িবেদেশ েদেশ িবেদেশ েদেশ িবেদেশ 
উ�য়ন �ক� পিরদশ র্ন        নাই 
পাব র্তয্ চ��ােম �মণ        নাই 

                                                                                                                                                                    
  
খ. উপেরা� �মেণর পর �মণ বৃ�া�/পিরদশন �িতেবদন দািখেলর সং�াঃ �েযাজয্ নয়    
    *েকান সংল�ী �বহার করার �েয়াজন নাই। 
                           
(২) আইন-শৃ�লা িবষয়ক (শুধু মা� �রা� ম�ণালেযর জ�):  �েযাজয্ নয়। 

 
(৩) অথ র্ৈনিতক (শুধুমা� অথ র্ িবভােগর জ�): �েযাজয্ নয়। 
 
 
 
 
 
 



 
 

(৪) উ�য়ন �ক� সং�া�ঃ   
(ক)  উ�য়ন �কে�র অথ র্ বরা� ও �য় সং�া� (অংক ও কথায়) :                                                     (ল� টাকায়) 
বতর্মান  অথ র্বছের এিডিপেত 
বরা�  
 

�িতেবদনাধীন মাস পয˝� 
�েয়র পিরমাণ ও বরাে�র 

িবপরীেত �েয়র শতকরা হার     

�িতেবদনাধীন মােস নতুন 
�ক� অনুেমািদত হেয় 
থাকেল তার তািলকা 

�িতেবদনাধীন মােস 
ম�ণালেয় এিডিপ 

িরিভউ সভার তািরখ 

১ ২ ৩ ৪ 

GeoUPAC �ক�: 
১৫০.০০ 

 (ল� টাকায়) 

১২১.৭০ 
(৮১.১৩%) 

 

-  

 
(খ) �কে�র অব�া সং�া�  : 

�িতেবদনাধীন 
মােস সমা� 

�কে�র 
তািলকা 

�িতেবদনাধীন 
মােস উে�াধনকৃত 
�কে�র তািলকা 

�িতেবদনাধীন মােস 
চলমান �কে�র 

কে�ােন� িহসােব 
সমা� গুরু�পূণ র্ 
অবকাঠােমা 

আগামী দু’মােসর মে� উে�াধন করা হেব এমন �কে�র 
তািলকা 

১ ২ ৩ ৪ 

- - - 

 
অনুেমাদন সােপে�  
১.“বাংলােদশ ভূতাি�ক জিরপ অিধদ�েরর খনন স�মতা বৃি� 
ও শি�শালীকরণ।“ 
২. “জলবায়ু পিরবতর্ন সিহ� নগরায়েনর জ� ভূতাি�ক ত� 
�বহার (িজ.আই.িস.ইউ)” 
৩.  “ভূিম�স আপদ মূ�ায়ন ও �ব�াপনার জ� ভূতাি�ক 
অনুস�ান ও আগাম সতকর্ �ব�া �াপন। “ 
শীষ র্ক �ক� বা�বায়েনর কাজ শুরু করা। 

                                                                                                          
(৫) উৎপাদন িবষয়ক (শুধুমা� সংি�� ম�ণালয়েক পূরণ করেত হেব): �েযাজয্ নয়   
ক) কৃিষ/িশ� প�, সার, �ালানী ইতয্ািদঃ �েযাজয্ নয় 

খ) েকান িবেশষ সাম�ী উৎপাদন বা সরবরাহ মূে�র ে�ে� বড় রকেমর সম�া আশ�া করা হেল তার সংি�� বণ র্না:  
গ) িবদুয্ৎ সরবরাহ (েমগাওয়াট): �েযাজয্ নয় 
ঘ) িবদুয্েতর িসে�ম লস (শতকরা হাের): �েযাজয্ নয় 
ঙ) েডসার েলাডেশিডং-এর সময়কাল (ঘ�ায়): �েযাজয্ নয়                                                                                                                                                     
চ) �ালািন েতেলর সরবরাহ (েমঃ টন): �েযাজয্ নয় 
ছ) ঢাকা-চ��াম েমে�া এলাকায় পািন সরবরাহ (হাজার �ালন):�েযাজয্ নয় 
(৬) �ধান �ধান েস�র কেপ র্ােরশনসমূেহর লাভ/েলাকসান: �েযাজয্ নয় 
 
  (৭) অিডট আপি�       
ক) অিডট আপি� সং�া� ত�: নেভ�র মােসর অিডট আপি�                                                            (ল� টাকায়) 
ম�ণালয়/ সং�ার নাম অিডট 

আপি�
র 
সং�া 

টাকার 
পিরমাণ 

�ডসীেট 
জবােবর 
সং�া 

িন�ি� েজর (এ পয� 
িন�� ও 
টাকার 

পিরমান) 

ম��(অিন��) 

সং�া টাকার 
পিরমাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
বাংলােদশ ভূতাি�ক 
জিরপ অিধদ�র 

     সং�া -৩২৭ 
জিরত টাকা- 
১৮০৫.৮০ 

সং�া -১৯ 
জিরত টাকা- 
৩৪৭৬.৬৮ 



 
 

 
খ) অিডট িরেপােট র্ গুরুতর/বড় রকেমর েকান জািলয়ািত/অথ র্ আ�সাৎ অিনয়ম ধরা পেড় থাকেল েস সব েকসসমূেহর তািলকাঃ 
নাই।  

 
 (৮) দূিন র্িত ও শৃ�লা (ম�ণালয় ও অিধদ�র/সং�ার অিনয়িমত সং�া) 
ম�ণালয়/অিধদ�র/সং
�া  সমূেহ পুি�ভুত 
েমাট  িবভাগীয় মামলা 
(�িতেবদনাধীন মােসর 
১ম তািরেখ) 

�িতেবদনা
ধীন মােস 
শুরু হওয়া 
মামলার 
সং�া 

�িতেবদনাধীন মােস মামলা িন�ি�র সং�া অিন�ি�কৃ
ত িবভাগীয় 
মামলার 
সং�া 

 বতর্মান অথ র্ 
বছের েমাট 
িন�ি�কৃত 

মামলার সং�া 

  চাকিরচুয্িত/বরখা� অ�া� দ� অ�াহিত   
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 
(৯) মানব স�দ উ�য়ন  
ক) �িশ�ণ 
�িশ�েণর নাম �িশ�েণর েময়াদ উে�াগী সং�া/ 

এেজ�ীর 
ম�ণলয় এবং 

আওতাধীণ  সং�া 
েথেক  

অংশ�হণকারীর 
সং�া 

ম�� 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
িবেদেশ  :  
Ministry of  Natural 
Resources and 
Environment of the 
Russian Federation 2022 
PMS Training 
Programme" 

০৭/১১/২০২২ ইং তািরখ 
হেত ২০/১১/২০২২ 

রািশয়ার েস� 
িপটাস র্বাগ র্ 

িব�িব�ালয় 

২ জন  

Study and development of 
mineral resources of the 
World Ocean-Exploration 
and development of 
mineral resources of the 
Ocean” (ISA/JSC 
YUZHMORGEOLOGIYA 
2022 Training Programme) 

০৭/১১/২০২২ ইং তািরখ 
হেত ২০/১১/২০২২ 

রািশয়ার েস� 
িপটাস র্বাগ র্ 

িব�িব�ালয় 

২ জন  

Remote Sensing and 
Digital Image Processing 
for Geoscientists 

২২/১১/২০২২ ইং তািরখ 
হেত ২০/১২/২০২২ 

ITEC 
located 
in India 

১ জন  

েদেশ   : 
েমৗিলক �িশ�ণ েকাস র্ ২৩ অে�াবর, ২০২২- ১১ 

নেভ�র ২০২২ 

RPATC ১ জন  

পাবিলক �িকউরেম� �ােনজেম� 
�িশ�েণ অংশ�হণ। 

২৩ অে�াবর, ২০২২- ১০ 
নেভ�র ২০২২ 

NAPD ২ জন  

 
 
 



 
 

খ) ম�ণালয়/অিধদ�ের গত মােস েকান ইন-হাউজ �িশ�েণর আেয়াজন করা হেয় থাকেল তার বণ র্নাঃ 
�িশ�েণর নাম �িশ�েণর েময়াদ উে�াগী সং�া/ 

এেজ�ীর নাম 
ম�ণলয় এবং আওতাধীণ  সং�া 
েথেক  অংশ�হণকারীর সং�া 

১ ২ ৩ ৪ 
ভূৈব�ািনক (Professional 

Responsibility & 
Management for 

Geoscientist) 

১৬ নেভ�র, ২০২২ িজএসিব ৩৬ জন 

সরকাির চাকির আইন, ২০১৮ ও 
সরকারী কম র্চারী (শৃ�লা ও আিপল) 

িবিধমালা 

১৬ নেভ�র, ২০২২ িজএসিব ৩৬ জন 

শু�াচার েকৗশল ১৭ নেভ�র, ২০২২ িজএসিব ৩৬ জন 
চাকরী সং�া� �িশ�ণ ২৯ নেভ�র, ২০২২ িজএসিব ৪১ জন 

শু�াচার েকৗশল ৩০ নেভ�র, ২০২২ িজএসিব ৪১ জন 
 

 
গ) �িশ�ণ কম র্সূচী কম র্কতর্া/কম র্চারীেদর অংশ �হণ বা মেনানয়েনর ে�ে� বড় রকেমর েকান সম�া থাকেল তারবণ র্নাঃনাই।   
ঘ) ম�ণালেয় অন দা জব ে�িনং (OJT) এর �ব�া আেছ িকনা; না থাকেল অন দা জব ে�িনং আেয়াজন করেত বড় রকেমর 
েকান  অসুিবধা আেছ িক নাঃ নাই।  
ঙ) �িতেবদনাধীন মােস �িশ�েণর জ� িবেদশ গমনকারী কম র্কতর্ার সং�াঃ ৫ জন। 
 
(১০) উে�খেযা� কাযাবলীঃ 
ক) �িতেবদনাধীন মােস নতুন আইন, িবিধ ও নীিত �ণয়ন হেয় থাকেল তার তািলকাঃ 
 
খ) �িতেবদনাধীন মােস গুরু�পূণ র্/উে�খেযা� কম র্কা�ঃ         

1. বিরশাল, খুলনা িসিট করেপােরশন, সাত�ীরা ও ফিরদপুর শহর এলাকায় “িজও ইনফরেমশন ফর আরবান �ািনং 
এ� এয্ডাপেটশন টু �াইেমট েচ�, বাংলােদশ (িজওইউিপএিস)” শীষ র্ক একিট কািরগরী সহায়তা �ক� চলমান 
আেছ। ২০২২-২৩ অথ র্ বছেরর এিডিপ বরা� ১৫০.০০ ল� টাকা। নেভ�র ২০২২ পয˝� আিথ র্ক অ�গিত ১২১.৭০ 
ল� টাকা। নেভ�র মােস �য় ২১.৯০ ল� টাকা। �কে�র ২০২২-২৩ অথ র্বছেরর েভৗত অ�গিত ৯০.০০% এবং 
আিথ র্ক অ�গিত ৮১.১৩% । েমাট �কে�র �মপ�ীভূত আিথ র্ক অ�গিত ৯৫.৫৮% এবং েভৗত অ�গিত 
৯৮.০০%। এ পয˝� িজএসিবর ০৬ জন কম র্কতর্া জাম র্ািনেত ওভারিসস কািরগরী �িশ�ণ স�� কেরন। । ০৪িট 
�ক� এলাকায় িবিজআর জাম র্ািন কতৃর্ক িবি�ং �াউ� সুইেটিবিল �ািপং স�� হেয়েছ। অিত িশ�ই িজএসিব ও 
খুলনা উ�য়ন কতৃর্পে�র সােথ িজওইউিপএিস �কে�র উে�� পূরণকে� একিট MoU �া�িরত হেব। িডেস�র 
০৭ তািরেখ �কে�র উপর একিট জাতীয় েসিমনার অনুি�ত হেব।  

2. “ঢাকা শহেরর মাতুযা়ইেল বজর্য্ েফলার �ান সংল� এলাকায় অগভীর িবশু� পািনর আধােরর দূষণ  িনয়�ণকে� 
িলেচট এর িব�িত অনুস�ােনর উে�ে� তিড়ৎ �িতব�কতা জিরপ” শীষ র্ক বিহর�ন কম র্সূিচ স�� হেয়েছ। 

3. “িসেলট েজলার েগায়াইনঘাট উপেজলার পলল ও পালিলক িশলার মিনকতািত�ক িবে�ষণ” শীষ র্ক বিহর�ন 
কম র্সূিচ স�� হেয়েছ। উি�িখত এলাকায় ১০িট িপট খননসহ ২২িট অগার খনন করা হয়। এ পয� েমাট ২০০িট 
নমুনা সং�হ করা হয়। 

4. িজএসিব’র েসিমনার কে� “খুলনা েজলার অ�গ র্ত কয়রা ও পাইকগাছা উপেজলার ভূিমরূেপর ৈবিশ�য্সমূহ এবং 
আনুসিঙ্িগক উপকূলবত� দুেযাগসমূহ িনধ র্ারেণর লে�য্  উপকূলীয় ভূতাি�ক ও ভূ�াকৃিতক মানিচ�ায়ণ” শীষ র্ক 
বিহর�ন কম র্সুিচর েসিমনার অনুি�ত হয়। 

5. “েমাংলা উপেজলার ব�র িশ� এলাকা এবং তৎসংল� মািট এবং পািনেত �ািনয় িশে�র ধূষেণর পিরমাণ িনণয়” 
শীষ র্ক বিহর�ন কম র্সূিচ বা�বায়েনর জ� কম র্কতর্াগন বিহর�েন অব�ান করেছন। 

6. সুনামগ� েজলার উ�রা�েলর পিরেবশ িবপযয় এলাকাসমূহ িচি�তকরণ এবং িবপযয় �শমেন স�া� �ব�া 
িনরুপন শীষ র্ক বিহর�ন কম র্সূিচ বা�বায়েনর জ� কম র্কতর্াগন বিহর�েন অব�ান করেছন। 



 
 

7. ২৮ নেভ�র, ২০২২ তািরেখ NOAMI Training-এ অংশ�হণকারী ১৮তম �ােচর �িশ�ণাথ�েদর 
েকােস র্র অংশ িহেসেব অ� অিধদ�েরর ভূপদািথ র্ক গেবষণাগাের NOAM Training দেলর সােথ 
মতিবিনময় ও অিধদ�েরর ভূপদািথ র্ক গেবষণাগােরর য�পািত ও এর �বহার স�েকর্ অবিহত করা হয়। 

8.  ‘চ��াম েজলার রা�িনয়া উপেজলার ভূতাি�ক মানিচ�ায়ন’ শীষ র্ক বিহর�ন কম র্সূিচর েবইজ �াপ ��তকরণ 
ও িলটােরচার িরিভউ করা হেয়েছ।  

 
�িতেবদনাধীন মােস িজএসিবর ডাটা েস�ােরর কায�ম ও �া� �িতেবদন/�বে�র নাম:  �িতেবদনাধীন মােস িজএসিবর ডাটা 
েস�াের জমাকৃত �বে�র নাম: 

• Report on Kutubpur GDH-77/22 Drilling Program Parbatipur, Dinajpur 
 
নমুনা িবে�ষণ :  ৩১ অে�াবর, ২০২২ পয� অ� অিধদ�েরর জমাকৃত নমুনার সং� ৩৫৫ িট। চলিত মােস �া� নমুনা সং�া 
১১৬ িট। চলিত মােস ৭৭ িট নমুনা িবে�ষণ স�� হেয়েছ। ৩০ নেভ�র, ২০২২ পয� জমাকৃত নমুনার সং�া ৩৯৪ িট। 
 
 
 
গ) আগামী দুই মােস স�ািদত গুরু�পূণ র্ কােজর তািলকা:  

1. খুলনা েজলার অ�গ র্ত কয়রা ও পাইকগাছা উপেজলার ভূিমরূেপর ৈবিশ�য্সমূহ এবং আনুসি�ক উপকূলবত� দুেযাগসমূহ 
িনধ র্ারেণর লে�য্  উপকূলীয় ভূতাি�ক ও ভূ�াকৃিতক মানিচ�ায়ণ। 

2. েটকনাফ ও ক�বাজার সংল� এলাকার সমু� ৈসকত এবং পা�বত� এলাকা হেত সংগৃহীত নমুনার �ািলেনালিজকয্াল 
িবে�ষণ এবং ��পিরেবশ িচি�তকরণ। 

3. সুনামগ� েজলার উ�রা�েলর পিরেবশ িবপযয় এলাকাসমূহ িচি�তকরণ এবং িবপযয় �শমেন স�া� �ব�া িনরুপন। 
4. রংপুর েজলার পীরগ� ও সংল� এলাকায় িব�ািরত  চু�কীয়  ও অিভকষ�য় ে�াফাইিলং  জিরপ। 
5. েমাংলা উপেজলার ব�র িশ� এলাকা এবং তৎসংল� মািট এবং পািনেত �ািনয় িশে�র ধূষেণর পিরমাণ িনণয়। 
6. ‘চ��াম েজলার রা�িনয়া উপেজলার ভূতাি�ক মানিচ�ায়ন’ । 
7. “ঢাকা েজলার েকরানীগ� উপেজলায় হাইে�ািজওলিজকয্াল অনুস�ােনর মা�েম পািনর আধােরর অব�ান, গুণগত 

মান ও পিরেবশ মূ�ায়নকরণ এবং ভূ-রাসায়িনক মানিচ� ��তকরণ” 
 

ঘ)  আগামী দুই মােস বড় রকেমর েকান সম�া/সংকেটর আশংকা করা হেল তার িববরণঃ নাই।                                                                                                                                                    
  
 

 
                ০৫.১২.২০২২        
                  সুিজত কুমার �ামািনক 
                  গেবষণা অিফসার 

                                                                                                                বাংলােদশ ভূতাি�ক জিরপ অিধদ�র 
 


